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 نشست هم اندیشی مشاوران امور زنان شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران با حضور مشاور مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران در امور زنان و خانواده و 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت بهره برداری 

نفت و گاز شرق؛ مشاور مدیرعامل 
شرکت نفت مناطق مرکزی در امور 
زنان  امور  مشاوران  نیز  و  زنان 
شرکت های بهره برداری نفت و گاز 
غرب، شرق و زاگرس جنوبی برگزار 
شرکت  که  نشست  این  در  شد. 
بهره برداری نفت و گاز شرق در شهر 
بود،  آن  میزبان  مقدس  مشهد 

مدیرعامل این شرکت گفت: شرکت بهره برداری نفت 
و گاز شرق، تنها تولیدکننده نفت و گاز در شرق و 
شمال کشور است که با تولید روزانه 63 میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی و میعانات گازی از میدان 
مشترك گنبدلی با ترکمنستان و 
مخزن  بزرگ ترین  ز  گا تأمین 
در  گاز  زیرزمینی  ذخیره سازی 
منطقه شرق کشور، وظایف منحصر 
ابوالحسن  دارد.سید  فردی  به 
افزود: کارکنان شرکت  محمدی 
بخصوص در فصل زمستان، تمام 

تالش خود را به کار می گیرند...

افزایش سهم زنان در حوزه های تخصصی صنعت نفت

گزارش »مشعل« از مرکز سالمت کار گچساران 
و درمانگاه های عملیاتی گوره و بینک

گزارش »مشعل« از آمادگی نفت در برابر 
زلزله استان خوزستان 
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آبادان و نفت پرازاستعداد   است

وز دختر  در یک  وایت مهمانی ر ر
بعدازظهر گرم تابستانی 

 معاون سیاسی وزیر امورخارجه:



معاون اول رئیس جمهوری: 

ظرفیت پتروشیمی ایران تا سال 1۴00 به ۹0 میلیون تن می رسد
معاون اول رئیس جمهوری گفت: با 
بهره برداری از ۱۸ طرح پتروشیمی که در 
کشور در حال اجراست، ظرفیت تولید 
صنایع پتروشیمی ایران از ۶۴ میلیون تن 

به بیش از ۹۰ میلیون تن خواهد رسید.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز 
سه شنبه )۱۸ تیرماه( در نشست بررسی 
توسعه اقتصادی جنوب استان فارس که 
در شهرستان المرد برگزار شد، افزود: 
به طور معمول با تغییر دولت ها، روند 
تمام  نیمه  برخی طرح های  تکمیل 
دستخوش تغییرات می شود و ممکن 
و  ه ها  ژ و پر ز  ا دی  ا تعد ست  ا
سرمایه گذاری های مهم متوقف شوند یا 

گاهی تکمیل آنها سال ها به طول بینجامد.
وی با اشاره به اینکه از اکنون تا اوایل سال 
۱۴۰۰ زمان جهش صنعت پتروشیمی 
است، اظهار کرد: اگر ۱۸ طرح مهم 
پتروشیمی که در کشور در دست 
اجراست، به اتمام و بهره برداری برسد، 
ظرفیت پتروشیمی ایران از ۶۴ میلیون تن 
به بیش از ۹۰ میلیون تن خواهد رسید که 

اتفاقی کم سابقه در کشور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: 
هدف آمریکایی ها از اعمال تحریم ها 
فروپاشی نظام و ضربه زدن به ایران بود که 
به فضل الهی در رسیدن به این اهداف 

موفق نشدند.

اخبار بین الملل

  سخنگوی وزارت امور خارجه:

اقدام های حقوقی و سیاسی تا رفع توقیف نفتکش ایرانی ادامه می یابد

عرضه سهام 
پتروشیمی نوری 
در بورس

 معاون سیاسی وزیر امورخارجه:

هیچ قانونی اجازه توقیف نفتکش ایرانی را نمی دهد

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه توقیف نفتکش حامل نفت 
خام ایران در تنگه جبل الطارق نوعی راهزنی دریایی است، گفت: 
اقدام های حقوقی و سیاسی برای رفع توقیف نفتکش ایرانی را ادامه 

می دهیم.
سید عباس موسوی روز دوشنبه )۱۷ تیرماه( در نشست هفتگی با 
خبرنگاران درباره توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق گفت: 
اقدام های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک ما در این باره ادامه دارد، سفیر 
انگلیس در تهران دو بار احضار و با دیپلمات های اروپایی نیز 

مشورت هایی انجام شده است.

وی ادامه داد: اسناد و مدارک الزم ارائه و وکیل گرفته شده است، 
اطالعی درباره مقصد سفر نفتکش ایرانی ندارم، اما اینکه در برخی 
رسانه ها گفته شده مقصد این نفتکش سوریه بوده، نادرست است، 
حتی از کانال سوئز نیز نتواسته عبور کند و به سمت جبل الطارق 

حرکت کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: از دولت انگلیس می خواهیم 
این کشتی حامل نفت خام ایران را رفع توقیف کند. ما این توقیف را 
راهزنی و دزدی دریایی می دانیم و آن را نمی پذیریم و البته هشدارهای 

الزم را نیز داده ایم.

موسوی با اشاره به اینکه توقف نفتکش ایرانی در عربستان به برخی 
مشکالت فنی باز می گردد، گفت: این نفتکش با مشکالت فنی 
روبه روست که امیدواریم با پیگیری های وزارت نفت مشکالت فنی 

آن برطرف شود و به مسیر خود ادامه دهد.
وی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که بهتر نیست ایران درباره 
فروش نرفتن نفت خود در تعهدهای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام( یا توقیف نفتکش ایرانی خسارت دریافت کند، افزود: ایران هر 
اقدامی را برای احقاق حقوق ملت خود انجام می دهد، اما فعال 
مهم ترین مسئله حفظ برجام است، البته شرایط نیز سنجیده و بررسی 

می شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: هجمه ها به وزیر نفت و تخریب این 
وزارتخانه موفق با اهداف سیاسی و دشمن 
شاد کن دنبال می شود. محمدرضا 
بادامچی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس با بیان 
اینکه هجمه های اخیر به وزیر موفق نفت 
بی سابقه است، گفت: سابقه نداشته است 
که متهمی در زندان، وزیری را تهدید کند 

یا برخی برای بازگشت وی تالش کنند.

وی افزود: هجمه ها به وزیر نفت با اهداف 
سیاسی دنبال می شود و افرادی هم که 
چنین تخریب هایی را انجام می دهند، 
بدون شک در مسیر دشمنان حرکت 
کرده اند. عبدالکریم حسین زاده، نایب 
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی نیز با بیان اینکه ردپای حامیان 
بابک زنجانی کجای ماجراست؟ گفت: واقعا 
مشخص نیست پشت پرده هجمه های 

اخیر به وزیر نفت چیست؟

معاون سیاسی وزیر امورخارجه با بیان 
اینکه توقیف نفتکش ایرانی از نظر ما 
راهزنی دریایی است، گفت: هیچ قانونی 

اجازه توقیف نفتکش ایرانی را نمی دهد.
به گزارش ایرنا، سیدعباس عراقچی، معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه، روز یکشنبه )۱۶ 
تیرماه( در نشست خبری مشترک با علی 
ربیعی، سخنگوی دولت و بهروز کمالوندی، 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به 
پرسشی درباره اینستکس )ابزار حمایت از 
مبادالت تجاری ایران و اروپا( گفت: اگر 
اروپایی ها از طریق اینستکس و غیر از آن 
توانسته بودند خواسته های ما را برآورده 
کنند، امروز در این نقطه قرار نداشتیم. 
علت اینکه ما امروز گام دوم کاهش 
تعهدهای خود را آغاز می کنیم این است 
که اروپا و بقیه اعضای مشارکت کننده در 
اقدام مشترک )برجام(  برنامه جامع 
نتوانستند خواسته ما را برآورده کنند و 
به ویژه در حوزه فروش نفت و بازگشت 
درآمدهای نفتی اقدام قابل توجهی صورت 
دهند. وی افزود: منابع درآمدی در این 
سازکار وجود نخواهد داشت، مگر اینکه 
کشورهای اروپایی از ایران نفت بخرند، یا 
اینکه اعتباراتی را به ایران اختصاص دهند 
و در مقابل اینستکس این اعتبارات را برای 
تبادالت تجاری بین ایران و اروپا اختصاص 
دهد که این موضوع تاکنون رخ نداده 

است.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره 
توقیف نفکش ایرانی در جبل الطارق 
تصریح کرد: این نفتکش حامل نفت ایران 
یک سوپر تانکر است و به دلیل ظرفیت باال 
قابل عبور از کانال سوئز نبوده و برخالف 
آنچه دولت انگلیس مدعی شده، مقصد آن 
سوریه نبوده است. مقصد آن جای دیگری 
بوده و از آبراهه بین المللی جبل الطارق 
عبور کرده و هیچ قانونی به انگلیس اجازه 

توقیف را نمی دهد.
عراقچی با بیان اینکه از نظر ما راهزنی 
دریایی صورت گرفته و خواستار آزادی آن 
هستیم، تاکید کرد: سفیر انگلیس برای بار 
دوم به وزارت امور خارجه احضار شد و 
تماس ها نیز ادامه دارد. سفیر اسپانیا هم 

دیروز به وزارت خارجه دعوت شد؛ مسیر 
حقوقی دنبال می شود و وکالیی برای 
رسیدگی در نظر گرفته شده اند. امیدواریم 
با پیگیری های دیپلماتیک و اگر الزم شد 

حقوقی، اقدام های الزم را انجام دهیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر 
منافع اینستکس از صادرات نفت ایران 
تامین نشود، این سازوکار چه اعتباری 
دارد؟ گفت: ایران هیچ امید و اتکایی به 
هیچ کشوری نبسته است، چه برسد به 
اروپا و اینستکس، اما از هر ظرفیتی که 
برای کشور ایجاد شود، استفاده می کنیم 
و در این معرکه و جنگ اقتصادی آمریکا 
علیه ایران از هر معبری استفاده خواهیم 

کرد.

۲ میلیون بشکه نفت  خام سنگین شرکت ملی نفت 
ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت پایه ۵۷ 
دالر و ۶۶ سنت برای هر بشکه عرضه می شود. اطالعیه 
عرضه ۲ میلیون بشکه نفت  خام سنگین شرکت ملی 
نفت ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی با قیمت 
پایه ۵۷ دالر و ۶۶ سنت برای هر بشکه و برای روز 
سه شنبه )۱۸ تیرماه( منتشر شد. این چهارمین عرضه 
نفت خام سنگین در رینگ بین الملل از زمان آغاز عرضه 
نفت در بورس انرژی است؛ دهم اردیبهشت امسال در 

نخستین عرضه نفت خام سنگین ۷۰ هزار بشکه معامله 
شد. خریداران می توانند تا سه ماه پس از انجام معامله 
محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله در دیگر 
مناطق منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران امکان پذیر 
است. بر اساس این گزارش، عرضه نفت خام در بورس 
انرژی ایران در همسویی با تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع در روش های فروش نفت 
و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی به منظور 

صادرات نفت خام در دستور کار قرار گرفته است.

با قیمت پایه 57 دالر و 66 سنت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی:

 تخریب وزارت نفت با اهداف سیاسی و دشمن شادکن دنبال می شود بورس انرژی میزبان ۲ میلیون بشکه نفت خام سنگین
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افت تولید نفت روسیه در
 آغاز ماه ژوئیه

برخی منابع اعالم کردند که تولید نفت روسیه در آغاز ماه ژوئیه 
امسال به پایین ترین حد خود در سه سال اخیر نزدیک شد. به 
گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، منابع صنعتی روز سه شنبه )۱۸ 
تیرماه( اعالم کردند به دلیل کاهش تولید شرکت روسنفت روسیه، 
تولید نفت این کشور در آغاز ماه جاری میالدی به ۱۰ میلیون و 
۷۹۰ هزار بشکه در روز رسید. این رقم پایین ترین رقم تولید نفت 
روسیه از ماه اوت سال ۲۰۱۶ میالدی تاکنون به شمار می آید. 
میانگین تولید نفت روسیه در ماه ژوئن امسال، ۱۱ میلیون و ۱۵۰ 
هزار بشکه در روز بود. البته ممکن است در روزهای باقیمانده از ماه 

ژوئیه، تولید نفت روسیه دوباره اوج بگیرد.

کاهش پایبندی اوپک به توافق جهانی 
کاهش تولید نفت

نظرسنجی از فعاالن بازار نشان داد در ماه ژوئن امسال پایبندی 
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( به توافق جهانی 
کاهش تولید نفت کاهش یافته است. به گزارش پایگاه خبری 
مارکتواچ، نظرسنجی مؤسسه پالتس نشان داد تولید نفت اوپک در 
ماه ژوئن امسال ۳۰ میلیون و ۹۰ هزار بشکه در روز بود که تغییری 
نسبت به ماه مه این سال نداشت؛ با این همه، پایبندی اعضای اوپک 
به سهمیه تولید خود در ماه ژوئن کاهش داشت.  ۱۱ عضو اوپک که 
موظف به کاهش تولید خود هستند، همچنان در مجموع به سهمیه 
تولید خود پایبند بودند، اما این رقم از ۱۱۷ درصد در ماه مه امسال 
به ۱۰۴ درصد در ماه ژوئن کاهش یافت. تولید نفت عربستان در ماه 
ژوئن با ۱۵۰ هزار بشکه افزایش به ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در 

روز رسید.

تولید نفت آمریکا از رشد قیمت جلوگیری 
می کند

یک بانک آمریکایی اعالم کرد رشد تولید نفت این کشور حداقل تا 
پایان سال ۲۰۲۰ میالدی از رشد تقاضای جهانی این کاال پیشی 
خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک آمریکایی گلدمن 
ساکس اعالم کرد با وجود کاهش تولید نفت سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، رشد تولید نفت آمریکا در سال جاری و سال 
آینده میالدی به احتمال زیاد از رشد تقاضای نفت پیشی می گیرد و 
رشد قیمت این کاال را محدود می کند. این بانک پیش بینی کرد رشد 
تولید نفت آمریکا در سال جاری میالدی یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز و در سال ۲۰۲۰ میالدی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
در روز خواهد بود. این در حالی است که طبق پیش بینی گلدمن 
ساکس، رشد تولید نفت در سال ۲۰۱۹ میالدی ۸۰۰ هزار بشکه در 
روز و در سال ۲۰۲۰ میالدی یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز 
خواهد بود. این بانک اعالم کرد: تمایل اوپک برای واگذاری سهم خود 
از بازار، به احتمال زیاد افت قیمت نفت را مهار خواهد کرد. گلدمن 
ساکس برآورد خود از قیمت شاخص نفت خام برنت در سال ۲۰۲۰ 
میالدی را در سطح ۶۰ دالر برای هر بشکه ثابت نگه داشت. در 
گزارش گلدمن ساکس آمده است: بحثی درباره راهبرد پایان کاهش 
تولید اوپک و متحدانش مطرح نشده است و باید دید که تصمیم برای 
کاهش تولید نفت برای باز کردن جای نفت شیل آمریکا، در نهایت 

موجب تشدید کاهش تولید در سال ۲۰۲۰ خواهد شد یا نه.

مشعل شماره 930 

عرضه اولیه سهام پتروشیمی نوری در بورس روز شنبه )۲۲ 
تیرماه( انجام شد. جواد گلی، مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل این شرکت با اشاره به سیاست هلدینگ خلیج 
فارس مبنی بر عرضه سهام شرکت های تابعه این هلدینگ 
به بورس گفت: بر اساس همین سیاست، تالش ها برای 
عرضه سهام پتروشیمی نوری به بازار بورس از پارسال آغاز 
شد. وی  افزود: پس از برطرف شدن موانع و با تالش معاونت 
مالی و سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، مدیران پتروشیمی نوری و سازمان بورس و اوراق 

بهادار، روز شنبه سهام نوری به بورس عرضه شد. تعداد ۳۰۰ 
میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی 
نوری به عنوان پانصدوبیست وچهارمین شرکت پذیرفته 
شده برای نخستین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در 
فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران در بخش »محصوالت شیمیایی« گروه »تولید مواد 
شیمیایی پایه« و طبقه »تولید مواد شیمیایی پایه به جز 
کود« در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد »نوری« به 

شیوه ثبت سفارش برای کشف قیمت عرضه شد.

بین الملل
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مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری با اشاره 
اینکه سهم صادرات محصوالت پتروشیمی 
نوری، از نظر ریالی پارسال ۵۵ درصد از مجموع 
۵۹ درصد  فروش بوده است، اظهار کرد: 
محصوالت این پتروشیمی در سال ۹۷ صادر 
شده اند. تقی صانعی بعدازظهر روز سه شنبه 
)۱۸ تیرماه( در نشست اطالع رسانی عرضه اولیه 
سهام شرکت پتروشیمی نوری در بازار سرمایه، 
۲ اسکله اختصاصی برای بارگیری محصوالت 
را از مزیت های این شرکت دانست و گفت: 
ماهانه ۱۵ کشتی در این اسکله ها بارگیری 
می شوند. وی با اشاره به اینکه پتروشیمی نوری 
می تواند به صورت مستقیم خوراک خود را از 
۱۳ پاالیشگاه گازی پارس جنوبی تأمین کند، 
افزود: تزریق خوراک از تنها سه پاالیشگاه پارس 
جنوبی برای این مجتمع کافی است، در نتیجه 
پتروشیمی نوری هیچ گونه مشکلی برای تأمین 

خوراک ندارد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
نوری معافیت از ارزش افزوده بر خوراک را از 
دیگر مزیت های این مجتمع عنوان کرد و ادامه 
داد: پارازایلین، بنزن و ارتوزایلین محصوالت 
اصلی و رافینت، ترکیبات سبک، ترکیبات 
سنگین، گازمایع، پنتان و نفتای سبک از 
محصوالت فرعی پتروشیمی نوری هستند. 
صانعی با اشاره به اینکه عملکرد پتروشیمی 
نوری پارسال ۹۵ درصد ظرفیت طراحی و ۹۸ 
درصد برنامه بوده است، تصریح کرد: کاهش 
تولید این مجتمع در سال ۹۷ نسبت به سال 
۹۶ به دلیل ۴ ماه انجام تعمیرات اساسی بوده 
صادرات  سهم  اینکه  اشاره  با  وی  است. 
محصوالت پتروشیمی نوری، از نظر ریالی 
پارسال ۵۵ درصد از مجموع فروش بوده است، 
ین  ا محصوالت  درصد   ۵۹ کرد:  اظهار 

پتروشیمی در سال ۹۷ صادر شده اند.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران 
با استقرار جایگاه های عرضه سوخت سیار و 
ارسال محموله های سوخت اضطراری، آماده 
سوخت رسانی پایدار به مناطق زلزله زده کشور 
است. مدیر پخش فراورده های نفتی منطقه 
پخش  ملی  شرکت  آمادگی  ز  ا بادان  آ
فراورده های نفتی منطقه آبادان برای استقرار 
جایگاه عرضه سوخت سیار در شهرستان و 
روستاهای زلزله زده مسجدسلیمان خبر داد و 
گفت: با توجه به وقوع زلزله در شهرستان 
پخش  ملی  کت  شر  ، ن سلیما مسجد
فراورده های نفتی منطقه آبادان آمادگی 
استقرار جایگاه سیار عرضه سوخت نفت سفید 
در مناطق آسیب دیده این شهرستان را دارد تا 
درصورت بروز هرگونه مشکل احتمالی مردم 
این شهرستان و روستاهای اطراف آن امکان 
دسترسی سریع و آسان به سوخت مورد نیاز را 
داشته باشند. مجاهد سعدی آل کثیر افزود: 

ناوگان  به  توان کمک رسانی  منطقه  این 
حمل ونقل فراورده های نفتی منطقه اهواز 
به منظور سوخت رسانی سریع و به موقع به 
در شهرستان  جایگاه های عرضه سوخت 

زلزله زده مسجد سلیمان را دارد.

محموله های سوخت اضطراری برای 
مناطق زلزله زده 

پخش  شرکت  مدیر  نجفی،  نعمت اهلل 
فراورده های نفتی منطقه اهواز نیز از آماده 
شدن محموله های سوخت اضطراری برای 
ارسال به مناطق زلزله زده شمال خوزستان 
خبر داد و اظهار کرد: همه نواحی تابع، 
انبارهای سوخت و تانکرهای سوخت رسان در 
پی زلزله ۵.۷ ریشتری در مسجدسلیمان و 
بخش گلگیر در حالت آماده باش به سر می برند 
و آمادگی الزم برای سوخت رسانی فوری نیز 

وجود دارد.

صادرات ۶۰ درصد محصوالت 

آماده باش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی برای 
سوخت رسانی به مناطق زلزله زده 

طراحی هاب جدید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
به زودی نهایی می شود

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با 
اشاره به اینکه طراحی هاب جدید منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی این هفته به 
جمع بندی می رسد، گفت: تولید حدود ۵ تا 
۶ میلیون تن محصول برای هاب جدید 

ماهشهر پیش بینی شده است.
بهزاد محمدی روز دوشنبه )۱۷ تیرماه( 
در مجمع عمومی ساالنه سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به اینکه 
ماهشهر یک هاب قدیمی و مهم صنعت 
پتروشیمی است و الگوی کاملی از حاکمیت 
در آن به چشم می خورد، اظهار کرد: دو 
هدف عمده در این منطقه مدنظر قرار دارد 
که مرحله نخست نگهداشت شرایط موجود 
با همه الزام هاست و بخش دیگر که اهمیت 
و اولویت باالیی دارد، نگاه توسعه ای به این 
منطقه و جذب و تسهیل سرمایه  است که 
باید حساسیت ویژه ای داشته باشد و این 
روند برای سرمایه گذاران جاذبه بسیار 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه در نقشه کالن ماهشهر 
و  پایین دست  صنایع  توسعه  به  توجه 
میان دست مدنظر قرار دارد و سند هاب 
ماهشهر نیز در دست تهیه و اقدام است، 
افزود: به همین منظور طرح هایی که از قبل 
پیش بینی شده بود، از سوی همکاران در 

حال بازنگری است و امیدواریم تا هفته 
آینده نهایی و با توجه به ظرفیت خوراک 

منطقه متناسب شود.
محمدی با اشاره به اینکه در بحث 
توسعه ماهشهر و طراحی هاب جدید در این 
هفته به جمع بندی خواهیم رسید، گفت: 
هم اکنون برای هاب جدید ماهشهر تولید 
حدود ۵ تا ۶ میلیون تن محصول پیش بینی 
می شود. وی با اشاره به برخی مشکالت 
تامین خوراک در این منطقه ادامه داد: 
پلنت هایی برای این منطقه تعریف شده 
است و با بهره برداری از طرح بیدبلند خلیج 
فارس و تأمین خوراک از دیگر مناطق وضع 

تامین خوراک بهبود خواهد یافت.
محمدی درباره مشکالت نیروی انسانی 
و روند افزایش بازنشستگان در سال های 
اخیر گفت: با توجه به میزان خروج افراد با 
سابقه باال و نگرانی از کاهش نیروی انسانی 
صنایع  ملی  شرکت  در  کیفی  و  فنی 
پتروشیمی، طرحی برای ارتقا و پرورش 
نیروهایی که در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ سال 
سابقه فعالیت فنی دارند، تهیه شده که قرار 
است تعدادی از این افراد با قابلیت نسبی در 
مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت ارزیابی 
شوند و در سال های آینده در رده مدیران 

میانی و ارشد فعالیت کنند.

قرارداد سفارش لوله های جداری و مغزی مورد نیاز طرح های توسعه 
میدان های رامشیر و منصوری بین شرکت مهندسی و ساختمان 
صنایع نفت )اویک( و شرکت لوله گستر اسفراین به ارزش ۱۴۳ میلیارد 

تومان امضا شد.
به گزارش »مشعل«، در این مراسم که عصر روز سه شنبه )۱۸تیر( 
با حضور  هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 
اسالمی  و رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
ایران برگزار شد، غالمرضا منوچهری، مدیرعامل شرکت مهندسی و 
ساختمان صنایع نفت )اویک( با تاکید بر اینکه در همین شرایط سخت 
کشور هم تسلیم نمی شویم، افزود: آنچه در این شرایط باید تقویت 
شود، همین قابلیت های کشور است و ما توجه به ساخت داخل را در 
اولویت پروژه ها قرار داده ایم و از شرکت لوله گستر اسفراین هم 
می خواهیم که با فعالیت شبانه روزی محصولی با کیفیت و استاندارد 

را در زمان تعهد شده تحویل دهند. 
وی با بیان اینکه صنعتگران و شرکت های پیمانکاری ما نشان 
داده اند در شرایط سخت می توانند به توسعه دست یابند، افزود: غربی ها 
تصورش را هم نمی کردند که ما در شرایط تحریم این فعالیت هایمان 
را پیش ببریم و تسلیم نشویم، اما هنوز حلقه های مفقوده زیادی داریم 
که متخصصانمان در حال فعالیت هستند و آنچه پایداری جمهوری 
اسالمی  را رقم می زند، همین قابلیت هاست و ما در حال حاضر متریال 
و دانش مهندسی و انگیزه باالیی در کشورمان داریم. به عنوان نمونه 
در حال حاضر در ساخت الفین ها به فناوری جدید رسیده ایم و 
طرح های الفین جدید با طراحی جدید و بدون الیسنس های خارجی 

انجام می شود.

کیفیت و زمان رعایت شود
منوچهری با بیان اینکه شرکت اویک در حال حاضر در پروژه های 
مهمی همچون پروژه ۱.۵ میلیارد یورویی کیان در نقش پیمانکار 
عمومی )GC ( حاضر است، افزود: در همه پروژه هایی که در دست 
اجرا داریم، موضوع اشتغال زایی و تامین کاال از داخل در اولویت است 
و در این دو میدان رامشیر و منصوری هم با وسواس باال این دو موضوع 
در اولویت قرار گرفت و حتی چند سری از لوله ها برای اولین بار ساخته 
می شوند و باید با دقت باال استانداردهای آنها را بررسی کنیم و انتظار 
داریم دوستان در شرکت لوله گستر اسفراین هم بدون نقص و در موعد 
مقرر به تعهد خود عمل کنند، چراکه اجراکننده نهایی شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب است، اما ما باید روی همه فرآینده ها مسلط 

باشیم و نظارت کنیم تا هر دو طرف کاری ماندگار را تحویل دهیم.  وی 
از شرکت لوله گستر اسفراین خواست که با فعالیت شبانه روزی 
محصولی کیفی را تحویل دهند تا محصول ایرانی روسفید از آزمایش ها 
بیرون بیاید: قبال محصوالت چینی کیفیت نداشتند، اما چند سالی 
است که کیفیت آن هم بسیار خوب شده و حرف ما این است که چرا 
محصوالت ایرانی نباید این کیفیت را داشته باشند. در حال حاضر 
مهندسان و متخصصان و تجهیزات در این پروژه ایرانی هستند و چرخه 
این صنعت می تواند بازار کار عمده ای در منطقه و کشور ایجاد کند. 

در موعد مقرر کار را تحویل می دهیم
 در ادامه کوروش کیهانی زاده، مدیرعامل لوله گستر اسفراین نیز با 
ابراز رضایت از انعقاد این قرارداد گفت: تعهد می کنم با اتکا به کارکنانم 

این وظیفه را در موعد مقرر اجرا کنیم. 
وی با اشاره به گزارش های اتاق بازرگانی از میزان واردات کشور 
گفت: در ۱۳ سال گذشته جمعا از ۱۵ درصد ظرفیت این مجتمع 
استفاده شده، اما در همین مدت حدود ۲ میلیون محصوالتی که توان 
تولید داخل داشته، از خارج وارد شده اند. حاال ما خوشحالیم که با 
تاکیدات مقام معظم رهبری و اهتمامی  که وزیر نفت و زیرمجموعه 
ایشان دارند، این اعتماد به مجموعه ما به وجود آمده است و تالش 

می کنیم اتفاق های خوبی رقم بخورد. 
کیهانی زاده یادآور شد که در سبد محصوالت این مجموعه به زودی 
لوله های جریانی با گرید ۵۲ هم تولید می شوند و آمادگی تولید این 

محصول به صورت انبوه وجود دارد.
در ادامه  هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای 
اسالمی  هم ضمن ابراز رضایت از انعقاد این قرارداد گفت: امیدوارم این 
قرارداد با کیفیت و در زمان مناسب تمام شود و روسفید از این پروژه 
بیرون بیاییم تا فرصت و قدرتی برای قراردادها ی بعدی ایجاد شود.  
وی با اشاره به برنامه تولید حدود ۹ هزار تنی این قرارداد به ارزش 

حدود ۱۵۰ میلیارد تومان گفت: ارزش این قرارداد در واقع حدود یک 
هزار میلیارد تومان است، چراکه ارزش افزوده اقتصادی که برای اشتغال 
و رونق اقتصادی در منطقه ایجاد می کند، بسیار قابل توجه است و اگر 
همین کاالها از خارج کشور وارد می شد، به همین اندازه به کشور لطمه 

وارد می شد. 

هدف قراردادهای IPC اشتغال و نگهداشت است
رضا دهقان، معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، 
هم در این نشست این قرارداد را نشانی از وفاق و توانایی های داخلی 
در شرایط فعلی کشور برشمرد و گفت: این قرارداد گواه این موضوع 
است که چرخ صنعت متوقف نیست و ما چه در شرایط مساعد و چه 

در شرایط نامساعد کارمان را به پیش می بریم. 
وی با اشاره به طرح بزرگ نگهداشت و ازدیاد برداشت در ۳۳ میدان 
که قرار بود در قالب قراردادهای IPC اجرایی شود، گفت: از مرحله 
ای به بعد به این نتیجه رسیدیم که نباید منظر این قراردادها باشیم و 
برای رسیدن به اهداف اولیه ما یعنی ایجاد اشتغال و نگهداشت تولید 
دیر می شود و به همین دلیل طرح هایی را به شکل موازی با قراردادهای 
IPC شروع کردیم و حاال که این قراردادها در شرایط تحریم با مشکل 
مواجه شده، همین قراردادهای موازی برای ما مانده است. دهقان با 
بیان اینکه این ۳۳ قرارداد به ارزش ۶.۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری با 
هدف اشتغال داخلی، ایجاد زمینه کار برای پیمانکاران و سازندگان 
داخلی و نگهداشت تولید در حد ۲۸۰ هزار بشکه در روز پیش بینی 
شده است، افزود: در این قراردادها چند گزینه جدی برای ساخت 
داخل گذاشتیم، از جمله اینکه برای ۸۴ قلم کاالی خارجی که امکان 
ساخت داخل داشتند، ممنوعیت واردات گذاشتیم و ۱۵ قلم کاالی 
پرمصرف در این پروژه ها را شناسایی کردیم و به این ترتیب حدود ۴۰ 
درصد از ۶.۲ میلیارد دالر به تامین کاال در داخل اختصاص می یابد. 

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با اعالم اینکه 
تاکنون ۱۰ قرارداد از این مجموعه امضا شده و ۱۰ قرارداد دیگر تا حدود 
دو ماه دیگر به امضا می رسد، گفت: »اویک« دو میدان مهم از میان 
این قراردادها را در اختیار دارد و امیدوارم پیشرفت خوبی در آنها داشته 
باشد و به ۷۰ هزار بشکه افزایش تولید مورد نظر برسد.  دهقان در عین 
حال به تعیین تیم رصد کاال در معاونت مهندسی اشاره کرد و گفت: 
در این کمیته توجه می شود که از حداکثر ظرفیت پیمانکاران و 
سازندگان استفاده شود و در عین حال سازندگان هم از ظرفیت 

خودشان فراتر نروند.  
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 اگر بگذارند
 از عهده دشمنانمان بر می آییم

 امنیت انرژی به نفع ایران است
زنگنه با بیان اینکه امنیت انرژی به نفع ایران 
است و آنها )عربستان( ما را به چیزی متهم 
می کنند که ما خود در صورت حادث شدن 
متضرر  آن  از  فارس  خلیج  در  اتفاقی 
می شویم، تصریح کرد: هم اکنون آنها از وضع 
خلیج فارس سود می برند؛ قیمت باالی نفت 
به نفع عربستان است و این کشور نشان داده 
که خواهان قیمت های باالی نفت است. 
هم اکنون برای ایران بشکه های صادراتی 
اهمیت بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد. 
وزیر نفت درباره آخرین وضع فروش نفت هم 
اظهار کرد: با همه توان تالش می کنیم؛ اعالم 
ارقام صادرات نفت برایم سخت است، اگر 
بگویم وضعمان خوب است، آمریکایی ها 
ناراحت می شوند و فشار را زیاد می کنند، اگر 
بگوییم خوب نیست، مردم نگران می شوند. 
ما همه تالشمان را می کنیم، به شوخی گفتم 
اگر دوستان در داخل بگذارند، با یاری خدا 
از عهده دشمنانمان بر می آییم. وی درباره 
اینکه آیا شرایط صادرات نفت به سمت بهتر 
خیلی  من  کرد:  اظهار  می رود،  شدن 

امیدوارم.

وزارت امور خارجه موضوع توقیف نفتکش 
ایرانی را دنبال می کند

وزیر نفت درباره موضع گیری وزارت نفت در 
خصوص نفتکش ایرانی توقیف شده در تنگه 
جبل الطارق گفت: وزارت امور خارجه ایران این 
موضوع را با قدرت دنبال می کند و امیدواریم به 
نتیجه خوبی برسد. وی درباره نفتکش هایی که در 
عربستان و مصر هستند، ادامه داد: در عربستان 
توقیف نفتکشی در کار نیست و موضوع بر سر 
دستمزد کارگری است و شرکت ملی نفتکش در 
حال حل این موضوع است که این کشتی هرچه 
زودتر بازگردد؛ یک کشتی هم در مصر توقیف 
شده بود که درباره آن هم به دنبال حل مشکل 

هستند.

 درباره تداوم تولید نفت زیاد صحبت نمی کنم 
وزیر نفت درباره برنامه وزارت نفت برای تداوم 
تولید نفت در شرایط کنونی کشور و استفاده از 
ظرفیت پاالیشی و صادرات فرآورده به جای نفت 
تصریح کرد: ما حداکثر استفاده را از ظرفیت داریم. 
من نمی توانم در این باره زیاد صحبت کنم، زیرا 
اما  بر کشور می شود،  فشار  افزایش  سبب 
پاالیشگاه های ما حدود یک سال است که با 

ظرفیت باال کار می کنند و این رقم بیشتر از این هم 
می تواند بشود.  زنگنه درباره برنامه وزارت نفت در 
سال »رونق تولید« افزود: در بخش باالدستی، 
امسال نزدیک روزانه 80 میلیون مترمکعب گاز 
معادل سه فاز متعارف پارس جنوبی در بخش دریا 
وارد مدار می کنیم که برای ما بسیار حیاتی است، 
در بخش خشکی به غیر فاز 14 پارس جنوبی بقیه 

پاالیشگاه ها تمام شده اند.

تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه
وزیر نفت با اشاره به اینکه تولید در میدان های 
آزادگان و یادآوران ادامه خواهد داشت، ادامه داد: 
در شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و نفت 
مناطق مرکزی و نفت فالت قاره ایران طرحی 
)نگهداشت و افزایش توان تولید نفت( مبنی بر 
تجهیز سرمایه از طریق بازار سرمایه انجام خواهد 
شد که از پارسال آغاز شده است و 100درصد از 
پیمانکاران ایرانی استفاده می شود و عمده 
تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی باید خریداری 
شود. وی با بیان اینکه این طرح 6 میلیارد دالر 
از محل  که  دارد  را  اقتصاد  مصوبه شورای 
درآمدهایش بازپرداخت انجام خواهد شد، افزود: 
حدود 6 هزار میلیارد تومان مناقصه های این طرح 

مشعل      بیژن زنگنه شامگاه یکشنبه )16 تیرماه( در برنامه گفت وگوی 
تشریح  ضمن  و  شد  حاضر  سیما  دوم  شبکه  ز  ا خبری  ویژه 
یکصدوهفتادوششمین نشست اوپک در واکنش به اظهارات اخیر وزیر انرژی 
عربستان درباره ایران گفت: ایران نه تنها تهدیدکننده امنیت انرژی نیست، 
بلکه بزرگ ترین ضمانت کننده ثبات و امنیت انرژی در منطقه بوده است. او 
درباره اظهارات خالد الفالح، وزیر انرژی، صنایع و منابع معدنی عربستان که 

در گفت وگو با شبکه خبری سی ان ان )CNN( از ایران به عنوان تهدیدکننده 
امنیت انرژی جهان نام برده بود،  یادآور شد: آقای فالح فرد تکنوکرات و 
محترمی است و به طور معمول حرف های سیاسی از ایشان نمی شنویم. 
احتمال دارد از وی خواسته اند چنین حرف های سیاسی را بیان کند. بهتر 
بود آقای فالح تا من در وین بودم، این حرف ها را بیان می کردند تا پاسخ دهم، 

چرا وقتی 3 هزار کیلومتر فاصله گرفتم این حرف ها را مطرح کردند؟

ما اکنون باید تکلیفمان را با چین مشخص کنیم، آنها یا باید از این قرارداد خارج 
شوند که در این صورت کل قرارداد به پتروپارس منتقل می شود و در نتیجه 
باید برای توسعه آن پول فراهم کنیم که اکنون تصمیم گیری در این باره در 

دستور کار سران سه قوه است

نگاهی کوتاه به اظهارات وزیر نفت در رسانه ملی 

برگزار و قراردادهایش امضا شده است و بقیه طرح 
نیز درحال انجام مناقصه است. کاهش سرعت 
زمان بندی این طرح نیز به دلیل این بوده است که 
زیرا  نیاید،  پیش  صادرات  برای  مشکلی 
بازپرداخت ها باید از محل صادرات اضافه انجام 
شود. زنگنه با اشاره به اینکه فرایند گازرسانی به 
روستاها همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: روزانه 8 
تا 9 روستا گازرسانی می شوند و تا آخر امسال 
جمعیت زیر پوشش شبکه گاز در کشور به حدود 
9۵ درصد خواهد رسید که در دنیا این موضوع 
بسیار استثنایی است؛ جمعیت روستایی زیر 
پوشش شبکه گاز به 80 درصد و جمعیت شهری 
زیر پوشش شبکه گاز بیش از 99 درصد است که 

در مجموع به 9۵ درصد می رسد.

ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی تا سال 1400 
دو برابر می شود

توسعه صنعت  زمینه  در  اینکه  بیان  با  وی 
پتروشیمی کار بزرگی در حال انجام است، تصریح 
کرد: تا پایان سال 99 و اوایل سال 1400، ارزش 
تولیدات صنعت پتروشیمی به نسبت سال 92 )به 
قیمت سابق( دوبرابر می شود و نسبت به سال 9۷، 
حدود 8 تا 9 میلیارد دالر افزایش می یابد که جهش 
بزرگی در این صنعت است و خوشبختانه بخش 
قابل توجهی از این تولیدات به عنوان خوراك 
واحدهای داخل عرضه می شود. وزیر نفت با اشاره 
به اینکه هم اکنون نزدیک ۵ میلیارد دالر خوراك 
به صنایع پایین دستی پتروشیمی داده می شود، 
گفت: بیشتر از این مقدار هم می توان خوراك به 
این واحدها عرضه کرد، زیرا ظرفیت صنایع 
پایین دستی کشور بیش از ۵ میلیارد دالر است، 
اما محدود شدن فروش این واحدها سبب کاهش 

دریافت مواد اولیه مورد نیاز می شود.

افزایش ظرفیت پاالیش ستاره خلیج فارس به 
480 هزار بشکه

زنگنه با بیان اینکه ظرفیت پاالیش پاالیشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس بدون ساخت 
واحد جدیدی و تنها با رفع تنگناها تا پایان امسال 
به 480 هزار بشکه در روز خواهد رسید، تأکید کرد: 
ظرفیت اولیه طراحی شده این پاالیشگاه روزانه 
360 هزار بشکه بوده است، این هفته به بنده اعالم 
شد که ظرفیت این پاالیشگاه به 420 هزار بشکه 
در روز می رسد. وی ادامه داد: اگر این پاالیشگاه 
نبود ما با مشکل تامین بنزین، گازوئیل باکیفیت و 

صادرات میعانات گازی روبه رو می شدیم.

اختصاص 1۷ هکتار زمین به استارتاپ ها و 
شرکت های دانش بنیان

ارائه توضیحاتی درباره توجه وزارت نفت به 
شرکت های دانش بنیان و طرح های پژوهشی، 
بخش دیگری از سخنان وزیر نفت بود که در این 
باره گفت: کاری که چند ماه است آن را آغاز 
کرده ایم و من بسیار به آن امیدوار هستم، حمایت 
ویژه از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
است.  وزیر نفت با اشاره به حمایت ویژه وزارت 
نفت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان گفت: 
وزارت نفت تصمیم گرفته است حدود 1۷ هکتار 
زمین و ساختمان را در انبار نفت ری که پیش از این 
استقرار  به  بود،  نفت  صنعت  پژوهشگاه 

استارتاپ های حوزه نفت اختصاص دهد که این کار 
به زودی انجام خواهد شد و موضوعی بسیار مهم 
برای آینده استارتاپ هاست و بنده معاون خودم 
در امور مهندسی، پژوهش و فناوری را به طور ویژه 
مأمور پیگیری این موضوع کرده ام. زنگنه ادامه داد: 
معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت هم انگیزه این کار را دارد و خود ایشان در ابتدا 
پیشنهاد را ارائه داد، البته ابتدا پیشنهاد مناطق 
کوچک تر مثل فضاهای ۵00 یا هزار متری مطرح 
شده بود، اما به ذهنم رسید که فضایی 1۷ هکتاری 
را در ری داریم و بیشتر هم می توانیم به این زمینه 
اختصاص دهیم که به نظر من این کار یک تحول را 

کنار تهران ایجاد خواهد کرد.
وی از ایجاد تشکیالت و سازماندهی برای تحقق 
این هدف خبر داد و افزود: من نمی خواهم خیلی 
بزرگ نمایی کنم، اما اگر این هدف محقق شود، 
سبب دگرگونی در حوزه نفت می شود. این منطقه 
در جای بسیار مناسبی نزدیک تهران واقع شده 
است، ما برای آینده استارتاپ ها جدی هستیم و 
برای این کار قرار سرمایه گذاری گذاشته ایم، زیرا 

اقدام بسیار مهمی است.

راه اندازی 2۷ فاز پارس جنوبی؛ کاری فوق العاده
مقایسه قراردادها در میدان های آزادگان 
جنوبی و طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، از 
دیگر مسائل مطرح شده ازسوی وزیر نفت در 
گفت وگوی ویژه خبری شامگاه یکشنبه بود که 
بر مبنای حضور پیمانکاران خارجی در طرح 
توسعه فاز 11 و حضور پیمانکاران ایرانی در 
میدان آزادگان جنوبی پیش رفت. زنگنه در این 
باره توضیح داد: برای توسعه آزادگان جنوبی 
شرکتی نیامد، وگرنه قرارداد آن را هم امضا 
اکنون  که  نیستم  معتقد  زیرا  می کردیم، 
انجام  جنوبی  آزادگان  از  بهینه  برداشت 
می دهیم، ما 2۷ فاز پارس جنوبی را اجرا کردیم 
در حالی که آن زمان پولی نداشتیم به خودمان 

بدهیم.
وی ادامه داد: در اینجا دو موضوع مطرح است، 
نخست آنکه ۵ میلیارد و 600 میلیون دالر برای 
سرمایه گذاری فاز 11 پارس جنوبی الزم است، افزون 
بر این ما توانایی فنی الزم برای حفظ فشار گاز مخزن 
را نداریم. هنوز یک مورد در ایران و منطقه اجرا 
نشده که وقتی فشار گاز در مخزن کاسته می شود 
کاری کنیم که فشار گاز سر چاه نیفتد و بتوانیم 
تولید را با همان مقدار برای نمونه روزانه 28 میلیون 
مترمکعب در یک فاز ادامه دهیم. زنگنه به حضور 
شرکت فرانسوی توتال در طرح توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی اشاره کرد و یادآور شد: توتال فازهای 2 و 3، 
4 و ۵ پارس جنوبی را اجرا کرد. ما در ادامه از حضور 
و فعالیت این شرکت فرانسوی تجربه های زیادی 
مانند روش مدیریتی، سفارش گذاری، طراحی و 
ریزه کاری هایی که داشتند را به دست آوردیم و 

توانستیم فازهای دیگر را اجرا کنیم.
وی ادامه داد: در آن زمان هرچه پول فراهم کرده 
بودیم، صرف تکمیل این 2۷ فاز کردیم، زمانی که 
من وارد شدم )سال 92( فقط 10 فاز تمام شده 
داشتیم، اما در این مدت ما جز فاز 14 که معادل دو 
فاز است، معادل 1۵ فاز، پاالیشگاه وارد مدار تولید 
کرده ایم و تا پایان امسال یا اوایل سال آینده، 1۷ 
فاز دریایی در مدار خواهد بود. این کاری فوق العاده 

مهم در طول 10 تا 12 سال است.

 تصمیم گیری درباره قرارداد فاز 11 در دستور کار 
سران سه قوه

زنگنه درباره طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
توضیح داد: از روز نخست قرارداد با سه 
شرکت  که  به طوری  شد،  امضا  پیمانکار 
فرانسوی توتال ۵0 درصد، شاخه بین المللی 
شرکت ملی نفت چین )سی ان پی سی آی( 30 
20 درصد سهم  درصد و پتروپارس ایران 
داشت. قرار ما در قرارداد این بود که اگر توتال 
بگوید، اجرا غیرممکن است قرارداد به علت 
تحریم ها به طرف چینی منتقل شود، یعنی 
80 درصد شود. از شهریورماه  سهم چین 
پارسال تاکنون چین 80 درصد سهم دارد و 
باید کار خود را آغاز کرده باشد، اما کار را به هر 
دلیلی اجرا نکرد. وزیر نفت تاکید کرد: ما اکنون 
باید تکلیفمان را با چین مشخص کنیم، آنها یا 
باید از این قرارداد خارج شوند که در این 
منتقل  پتروپارس  به  قرارداد  کل  صورت 
می شود و در نتیجه باید برای توسعه آن پول 
فراهم کنیم که اکنون تصمیم گیری در این باره 

در دستور کار سران سه قوه است.
زنگنه ادامه داد: چینی ها به وضوح حرفی نزده اند، 
اما در عمل فعال میل به حضور ندارند و از ما 
تقاضای تعلیق دو ساله کرده اند که به معنای 
معطل کردن است و ما نیز گفته ایم نمی توانیم این 
را بپذیریم و باید راه های دیگری را بر اساس 
قرارداد پیدا کنیم. از یک سو، چین دوست ماست 
و می خواهیم با هم کار کنیم و نمی خواهیم 
روابطمان تلخ باشد، باید روابطمان طوری باشد 
که دوستانه با هم به تصمیمی واحد برسیم. زنگنه 
تصریح کرد: همه این کارها را هم انجام دهیم چه 
با حضور چین و چه خودمان، باز هم در فاز نخست 
یعنی تولید عادی مانند فازهای دیگر هستیم؛ فاز 
دوم فشارافزایی و جلوگیری از افت تولید است 
که فعال هیچ کدام از ما امکان اجرایش را نداریم.

92 درصد از نفت آزادگان جنوبی در مخزن 
باقی می ماند

زنگنه با بیان اینکه اکنون میانگین برداشت از 
الیه سروك میدان آزادگان جنوبی کمتر از 6 
درصد است، یعنی باالی 90 درصد نفت در آن 
مخزن باقی می ماند، گفت: چه کسی جواب این 
موضوع را به نسل های آینده می دهد؟ نفت 
همان جا می ماند و ما نمی توانیم برداشت کنیم. 
فناوری در بخش باالدست نفت یعنی فراهم 
کردن امکان برداشت بیشتر نفت از ذخایر است. 
وی ادامه داد: اینکه ما فقط شعار بدهیم و بگوییم 
بلدیم! بله؛ ما در این حد که برداشت می کنیم 
اکنون از عراق جلوتریم، ظرفیت تولید ایران در 
میدان های نفتی غرب کارون به طور تقریبی 300 
هزار بشکه در روز است، اما در نگاهی درازمدت 

به فناوری های نو نیاز داریم.
وزیر نفت گفت: عراقی ها از بهترین پیمانکاران 
آمریکایی و اروپایی استفاده می کنند و موظف 
نیستند با ما کار کنند، آنها برداشت می کنند و 
اگر ما دیر بجنبیم، سهم ما را هم برداشت 
می کنند، در این باره دیگر برادری مطرح 
نیست، آنها کار خودشان را می کنند و به 
هیچ وجه جواب هم نمی دهند، زیرا سواره 
هستند؛ دنیا، دنیای موازنه قدرت است و خدا 

نکند آدم ضعیف بشود.
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   درباره وضعیت پروژه های خط نهم سراسری توضیح دهید.
پروژه های طرح خط نهم سراسری از خطوط اولویت دار و مهم 
شرکت ملی گاز محسوب می شود. این خط لوله از بید بلند آغاز 
می شود و تا مرز بازرگان ادامه دارد که اکنون قطعه دهگالن –  
میاندوآب این خط به طول 230 کیلومتر به پایان رسیده که ۵۵ 
کیلومتر انتهایی آن در دی ماه سال 9۷ تزریق گاز شد و مابقی 
نیز آماده تزریق گاز است. محدوده بید بلند-اهواز هم به طول 
98 کیلومتر مراحل انجام فعالیت های اجرایی را سپری می کند.

   از برنامه های آتی طرح برایمان بگویید.
4 پروژه جمعابه طول 400 کیلومتر از اهواز تا کوهدشت تعریف 
کرده ایم که در واقع فاز بعدی در اجرای خط لوله نهم به شمار 
می آید و با اجرای آن محدوده بیدبلند تا کوهدشت تکمیل 

می شود.

   به غیر از پروژه های خط لوله نهم سراسری، چه پروژه هایی 
در دست اجرا دارید؟

پروژه ۵6 اینچ رابط سایت 1 و 2 عسلویه تزریق گاز شده و در 
حال انجام مراحل تکمیلی است و با نصب النچر و رسیور تا آخر 
تیرماه به بهره برداری کامل می رسد. پروژه 40 اینچ اتان رابط 
سایت 1 و 2 که ارزش افزوده باالیی را نصیب کشور کرد نیز با 
حضور رئیس جمهور افتتاح شد و با توجه به سرعت و کیفیت 
اجرا از شاهکارهای شرکت در سال گذشته محسوب می شود.

   خط لوله 20 و 30 اینچ بیدبلند-گچساران چه مزیت هایی 
خلق می کند؟

این خط لوله عالوه بر گازرسانی به نیروگاه بهبهان، وظیفه 
به  گازرسانی  و همچنین  بهبهان  کارخانه سیمان  تغذیه 
پتروشیمی گچساران را به عهده خواهد داشت. تامین گاز مورد 
نیاز پتروشیمی گچساران برای مسؤوالن این مجتمع اهمیت 
حیاتی دارد و در تالشیم طبق پیمان، پروژه را تا پایان سال 98 

به پایان برسانیم.

   خط لوله بیدبلند-اهواز چه وضعیتی دارد؟
حدود 30 کیلومتر از این خط لوله تا انشعاب ماهشهر از اولویت 
اجرایی برخوردار است که مقرر شده ابتدای آبان ماه امسال 

تزریق گاز شود و ادامه خط نیز به طول 68 کیلومتر باید 
براساس پیمان در خرداد 99 به پایان برسد.

    درباره مراحل و سختی های کار توضیح 
می دهید.

خط نهم در غرب کشور و استان خوزستان با 
مشکالت بسیاری مواجه است. در کریدور غرب از 

دهگالن تا میاندوآب با کوهستان هایی 
با شیب های تند و زمین هایی از 

جنس سنگ سخت روبه رو بودیم 

که کار کردن را دشوار و زمان بر می کرد، اما سعی کردیم با 
افزایش منابع، ماشین آالت، تجهیزات و نوبت های کاری این 
موانع را جبران کنیم. طی زمان انجام پروژه ها در کردستان 2 
زمستان سخت و به ویژه زمستان 9۷ را که شدت سرمای آن 

در 20 سال گذشته بی سابقه بود، پشت سرگذاشتیم.

   به غیر از کوهستان با چه موانع طبیعی دیگری روبه رو 
شدید؟

موانع بسیار زیاد بود و در 2 گستره دهگالن-میاندوآب در 
مجموع 4۵ مورد عبور از جاده آسفالت به صورت غالف گذاری 
و ۵ مورد عبور از رودخانه های پرآب و دائم داشتیم. به عنوان 
نمونه عبور از رودخانه قزل اوزن با عرض 320 متر که یکی از 
پرآب ترین و عریض ترین رودخانه های مسیر بود، کاری بسیار 

دشوار اما در عین حال بسیار با کیفیت است.

   کمی هم از موانع تحصیل اراضی بگویید.
در استان کردستان و آذربایجان غربی )محدوده 
انتهای خط( از زمین های دارای ارزش باال عبور 
کردیم که حل و فصل مسائل مرتبط را برای گروه 
تحصیل اراضی دشوار و زمان بر کرد. این اولین 
تجربه ما در واگذاری کامل امور تحصیل 
اراضی به پیمانکار بود که تبدیل 
به الگویی موفق و قابل بسط به 

دیگر پروژه ها شد.مشکل دیگری که در زمینه تحصیل اراضی 
داشتیم، چالش ما بین منابع طبیعی و معارضین بر سر ملی بودن 
یا نبودن اراضی بود. مجموعه این موانع سبب دشواری شد، اما 
درنهایت هیچ کدام از این محدودیت ها نتوانست در عزم 
همکاران ما خللی وارد کند و پروژه ها بدون رکود در زمان مورد 
نظر و حتی زودتر از موعد به بهره برداری می رسند. چنانکه 
قطعه دوم دهگالن- میاندوآب باوجود مشکالت تامین لوله، 
چند ماه زودتر از برنامه راه اندازی شد. مشکالت تحصیل اراضی 
منحصر به منطقه کردستان نیست؛ در پروژه های جاری و آتی 
در مناطق خوزستان، کرمانشاه و لرستان نیز با موانع مشابهی 
روبه رو خواهیم شد. عبور از موانع مسیر در پروژه های آتی با 
عبور از رودهای مارون و کارون ادامه خواهد یافت که برای همه 

آنها برنامه ریزی و تمهیدات الزم اندیشیده شده است.

   در پایان آیا صحبت خاصی ندارید؟
یکی از مشکالت عمده طرح خط لوله نهم سراسری، کمبود 
منابع انسانی مورد نیاز در بخش های ساختمان و نصب و 
مهندسی است که با توجه به تشدید این مورد با مشکل مربوط 
به سمت های سازمانی شرکت امیدواریم با مساعدت مدیرعامل 
محترم و مدیر محترم منابع انسانی برطرف،تا فعالیت های این 
طرح به ویژه در بخش های نظارتی و کنترلی با دقت نظر بیشتر 
و انگیزه قوی تردنبال شود و شرکت، جهشی خوب را در این 

خط لوله راهبردی تجربه کند.

گام های بلند تالشگران توسعه گاز در غرب کشور

مشعل      طرح خط لوله نهم سراسری گاز که از خطوط راهبردی شبکه گاز کشور به شمار می آید، به لحاظ 
اهمیتش در ایجاد زیرساخت های الزم برای صادرات و تقویت گازرسانی به استان های غرب و شمال غرب 
کشور و همچنین تغذیه صنایع مسیر بسیار حائز اهمیت است. با تکمیل و راه اندازی پروژه های این خط، 
پایداری کامل در انتهای کردستان و ورودی آذربایجان برقرار شده و کمبود گاز و افت فشار که سبب ایجاد 
مشکل برای هموطنان در شهرهای بانه، سقز، سردشت و بوکان در فصول سرد سال می شد، به طور کامل 
برطرف می شود.  باوجودکوهستانی بودن مناطق غربی کشور و وجود رودخانه ها و موانع متعدد،اما پروژه های 
این طرح با درایت و تالش مدیران و کارکنانش یکی پس از دیگری به ثمر می رسند و افتخاراتی درخشان در 
کارنامه پربار صنعت گاز رقم می زنند. مهدی بازرگانی، سرپرست طرح خط لوله نهم سراسری گاز، در این 

مصاحبه موفقیت های اخیر این مجموعه را تشریح کرده است که مشروح آن را می خوانید:

حدود 30 کیلومتر از این خط لوله تا انشعاب ماهشهر از اولویت اجرایی برخوردار است که مقرر شده ابتدای آبان 
ماه امسال تزریق گاز شود و ادامه خط نیز به طول 68 کیلومتر باید براساس پیمان در خرداد 99 به پایان برسد.
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تراب احمدی، رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان 
صنعت نفت گچساران در این زمینه می گوید: »اهمیت 
حفظ و ارتقای سالمت کارکنان در افزایش بهره وری و 
توسعه پایدار کامال مشخص بوده و یکی از روش های 
ارتقای سالمت شاغالن، انجام معاینه های دوره ای ساالنه 
است. در واقع هدف ما از انجام معاینه های دوره ای، 
شناسایی و تشخیص زود هنگام بیماری های شغلی در 
مراحل قابل درمان و پیشگیری از پیشرفت بیماری، بررسی 
تناسب جسمانی و روحی - روانی شاغالن با ماهیت و 
مواجهات شغلی و همچنین غربالگری بیماری های مزمن 
غیر واگیر دارای قابلیت غربالگری مانند دیابت، 
هیپرلیپدمی، هیپرتانسیون و ... است. معاینه های دوره ای، 
به تشــخیص زود هنگام بیماری های شــغلی و غیر شغلی 
منجر می شود و در نتیجه، باعث  پیشــگیری از پیشرفت 
بیماری به مراحل ناتوان کننده خواهد شــد. نبود 
معاینه های دوره ای می تواند باعث کاهش شناســایی 
موارد بیماری، افزایش موارد پیشرفته و ناتوان کننده در 
بیماری ها، افزایش هزینه های درمان، غیبت از کار و کاهش 
بهره وری نیروی انسانی شود.« او ادامه می دهد: »آنچه در 
اجرای فرایند انجام معاینه های سالمت کار در مرکز 
سالمت کار گچساران مهم به شمار می رود، عمل به 
مجموعه دستورعمل طب صنعتی سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت است. پزشکان مرکز این دستورعمل ها 
را آموزش می بینند  و بر اساس آن، معاینه های سالمت کار 
را بر مبنای کار محوله و مواجهه شاغل با عوامل زیان آور 
شغلی انجام می دهند. این روند کمک می کند تا در 
معاینه ها، تناسب جسمانی فرد با شغل پیشنهادی تعیین 
و تایید شود. هدف دیگر معاینه ها در مرکز سالمت کار این 

است که فرد شاغل از نظر روحی - روانی با شغل مورد نظر 
تناسب داشته باشد.« به گفته احمدی، »بیش از چهار هزار 
نفر از کارکنان رسمی و قراردادی صنعت نفت، تحت 
پوشش مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچساران قرار دارند که اغلب در شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران شاغل هستند. در سال 97 از این تعداد، 
سه هزار و 693 نفر از کارکنان صنعت نفت معاینه دوره ای 
شدند که این امر بیانگر پوشش 96 درصدی معاینه ها در 

شاغالن تحت پوشش است.«

بهداشت حرفه ای و تغذیه نداریم
رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچساران می گوید: »امسال تمرکز را بر پیگیری بیماران 
گذاشتیم تا روند درمان افراد مبتال به بیماری های شغلی 
و بیماری های مزمن غیر واگیر را بدقت پیگیری کنیم. 
همچنین طرح خطر سنجی سکته های قلبی و مغزی را 
نیز با جدیت اجرا می کنیم. بر اساس این طرح، هر شاغلی 
که برای انجام معاینه های طب صنعتی مراجعه می کند، 
ریسک ابتال به سکته های قلبی و مغزی او طی 10 سال 
آینده را اندازه گیری می کنیم و با توجه به آن، او را در یکی 
از گروه های سبز، زرد، نارنجی و قرمز قرار می دهیم که 
متناسب با خطر سنجی انجام شده، اقدام های درمانی یا 
پیشگیرانه را برای او دنبال می کنیم. خطرسنجی، یکی از 
راهکارهای مناسب در تخمین میزان »احتمال بروز 
سکته های قلبی- مغزی طی 10 سال آینده« بوده و به فرد 
شاغل کمک می کند تا با شناخت عوامل ابتال به بیماری 
قلبی، احتمال وقوع آن را کاهش دهد. عالوه بر معاینه های 
سالمت کار، خدماتی مانند مشاوره روانشناسی، 

شنوایی سنجی نوزادان و خانواده ها، خدمات تشخیصی و 
ترمیمی دندانپزشکی و ... نیز در مرکز سالمت کار 
گچساران انجام می شود.«  به گفته او، »شیوع بیماری قلبی 
- عروقی به دلیل کم تحرکی و رژیم غذایی نامناسب  در 
حال افزایش است. دیابت، فشار خون باال، چاقی و اضافه 
وزن از جمله بیماری های شایع در جمعیت تحت پوشش 
است که در این زمینه با تشکیل کمیته تغذیه، تاکید بر 
رستوران های دوستدار سالمت و انجام مشاوره تغذیه در 
بیماران ، اصالح سبک زندگی و بهبود تغذیه شاغالن را 
پیگیری می کنیم. از دیگر بیمارهای شایع در میان شاغالن 
این منطقه ، می توان به بیماری های اسکلتی و عضالنی 
مانند بیرون زدگی دیسک بین مهره ای کمر و گردن  و  
آرتروز زانو و گردن اشاره کرد که طبق بررسی های انجام 
شده، به دالیلی از جمله وضعیت نامطلوب جاده های 
ارتباطی، این بیماری رو به افزایش است.« باید گفت که در 
کنار خدمات گسترده ای که مرکز سالمت کار ارائه می  کند، 
این مرکز با سختی ها و کمبودهایی روبه روست. رئیس 
مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
در این زمینه می گوید: »در حال حاضر کارشناس بهداشت 
حرفه ای و کارشناس تغذیه در مرکز سالمت کار نداریم که 
وجود این کارشناسان،  باعث ارتقای کیفیت معاینه ها و 

پیگیری بهتر وضعیت سالمت شاغالن می شود.« 

انجام خدمات پزشکیاری در 9 درمانگاه
عالوه بر سالمت کار، دو فعالیت مهم دیگر نیز در مرکز 
سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران 
صورت می گیرد که اورژانس  پیش بیمارستانی در 
واحدهای صنعتی و خدمات بهداشت محیط و عمومی را 

شامل می شود.  احمدی درباره اورژانس های پیش 
بیمارستانی می گوید: » 9 درمانگاه صنعتی تحت نظارت 
داریم که به شاغالنی که در مناطق عملیاتی مشغول به کار 
هستند، خدمات ارائه می کند. در حال حاضر در سه 
درمانگاه سیاهمکان، بی بی حکمیه 1 و دشت گز، پزشک 
مستقر است و خدمات شش درمانگاه دیگر در سطح 
پزشکیاری است. خدمات این درمانگاه های عملیاتی به 
صورت 24 ساعته است و پرستاران آنها در خصوص 
اورژانس های صنعتی مانند سوختگی ها و مسمومیت با 
مواد شیمیایی و ... آموزش های الزم را دیده اند. در این 
درمانگاه ها با کمبودهایی از جمله فرسودگی آمبوالنس ها  
روبه رو هستیم.«  از مهم ترین فعالیت های واحد بهداشت 
محیط، بازرسی و تایید سالمت مواد غذایی قبل از ورود به 
و  غذاخوری  باشگاه های  صنعتی،  مجموعه های 
مهمانسراهاست. همچنین بررسی سالمت آب، با انجام کلر 
سنجی روزانه و نمونه برداری میکربی و شیمیایی آب ، سم 
پاشی و گندزدایی واحدهای مسکونی و ادارات، 
طعمه گذاری برای حشرات و جانوران موذی و بازدید از 
اماکن عمومی مانند استخر ها، مدارس، مغازه ها و 
آبدارخانه ها از دیگر اقدام های واحد بهداشت محیط است.

رئیس مرکز سالمت کار بهداشت و درمان صنعت نفت 
گچساران با اشاره به آمار فعالیت های بهداشت محیط که 
در سال گذشته انجام شد، می گوید: »کارشناسان این 
مرکز در سال 97 بیش از 35 تن مواد غذایی مانند گوشت، 
ماهی، مرغ و مواد لبنی را بازرسی کردند و حدود دو هزار 
و 420 مورد کلر سنجی انجام شد. همچنین در سال 
گذشته یک هزار و 681 مورد سمپاشی در واحدهای 
صنعتی و منازل داشتیم که از نظر مساحت بیش از 748 

هزار متر مربع را شامل می شود؛ البته بازدیدهایی از 
واحدهای صنعتی و آبرسانی خارج از ناحیه مهمانسراها و 
باشگاه های داخل ناحیه، استخرهای مربوط به صنعت 
نفت، مخازن آب کارگری و کارمندی، آبدارخانه های داخل 
ناحیه ، آبدارخانه های خارج از ناحیه و مغازه های محدود به 
واحد صنعت نفت نیز از سوی کارشناسان بهداشت محیط 

به صورت منظم انجام می شود.«

نبود برق اضطراری در درمانگاه های عملیاتی
ساختمان جدید درمانگاه عملیاتی بینک، تازه ساز است؛ 
اما ترک هایی روی دیوار و سقف آن دیده می شود. با این 
حال شرایط مساعدی را برای تیم پزشکی فراهم کرده 
است. رحمان رضایی، مسؤول درمانگاه های خارج از منطقه 
بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در این باره 
می گوید: » به مهندسی ساختمان پیشنهاد دادیم قبل از 
شروع به کار، اچ اس ای نظارت داشته باشد تا نکات ایمنی 
به طورکامل رعایت شود. مشکلی که در تمام درمانگاه ها 
به صورت مشترک وجود دارد، این است که برق اضطراری 
در هیچکدام از درمانگاه ها نداریم که این یک معضل است. 
اکنون درمانگاه ها ساخته شده اند؛ اما زیر ساخت ایجاد برق 
اضطراری وجود ندارد.«او می افزاید: »در هر شیفت یک 

پرستار، کارشناس فوریت های پزشکی و آمبوالنس داریم 
که به صورت هفتگی کار می کنند تا اگر کسی دچار سکته 
قلبی، گاز گرفتگی، عقرب گزیدگی، مار گزیدگی و ... شود، 
تحت درمان قرار گیرد.« رضایی در ادامه به سختی ها و 
مشکالت کار اشاره می کند و ادامه می دهد: »در فصل گرما 
شاهد شیوع بیماری های گوارشی هستیم، البته به دلیل 
موقعیت جغرافیایی مسیر کارکنان در این منطقه   بسیار 
گرم، خطرات گاز گرفتگی صنعتی برای آنها وجود دارد.«به 
گفته او، »سال گذشته به همراه کارشناس اچ اس ای از تمام 
درمانگاه های مناطق عملیاتی، بازدید و فهرستی از کمبود 
امکانات رفاهی و پزشکی آماده کردیم که برای تامین آنها، 
به هزینه ای حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان نیاز 
بود که این بودجه تامین شده و اکنون در مرحله خرید 
هستیم.«مسؤول درمانگاه های خارج از منطقه بهداشت و 
درمان صنعت نفت گچساران ادامه می دهد: »در نظر داریم 
تا در درمانگاه ها آموزش را نیز مورد توجه قرار دهیم، از 
این رو آموزش هایی از جمله احیای قلبی و عروقی، تفسیر 
نوار قلب و اورژانس های محیطی و مسمومیت های صنعتی 

را در دستور کار داریم. «

فوریت های پزشکی در کنار پزشکیاران

احد صداقت که کارشناس پرستاری است و از دو سال 
گذشته در درمانگاه عملیاتی بینک مشغول به کار شده، 
می گوید: »در گذشته امکانات رفاهی مانند تلویزیون، جارو 
برقی و آب آشامیدنی نداشتیم که با پیگیری های مسؤول 
درمانگاه های عملیاتی بهداشت و درمان صنعت گچساران، 
این امکانات فراهم شده است.« به گفته او، »طی یک سال 
گذشته مواردی از جمله سکته قلبی، سوختگی و سقوط 
از ارتفاع داشتیم که خوشبختانه مشکل خاصی برای این 
افراد پیش نیامد و بعد از مدتی استراحت پزشکی به محل 
کار خود بازگشتند. در این موارد حاد وجود فوریت های 
پزشکی در کنار ما بسیار کمک کننده است، زیرا وقتی 
بحث اعزام بیمار به خارج از منطقه پیش می آید، این فرد 
با بیمار همراه می شود و دیگر درمانگاه خالی از پزشکیار 
نخواهد بود؛ ضمن آنکه در شرایط اضطراری نیز 
فوریت های پزشکی می توانند در کنارمان خدمات احیا و 

... را انجام دهند.«
در ادامه با کوروش افشین که کارشناس فوریت های 
پزشکی است و در درمانگاه عملیاتی بینک مشغول به کار 
است، صحبت می کنم. او می گوید: »اگر بیماری به اعزام 
نیاز داشته باشد، با اسکورت طبی همراه او می رویم تا بیمار 
را به مرکز درمانی در نظر گرفته شده برسانیم، از این رو از 
مسؤوالن می خواهم که ما در کنار پزشکیاران، همچنان 

مشغول به کار باشیم.«

در نظر گرفتن فوق العاده ماموریت
وقتی به درمانگاه های مناطق عملیاتی از جمله گوره 
می رویم، سکوتی که در آنجا حاکم است، بسیار جلب توجه 
می کند. شاید در چند روز اول حضورمان در منطقه، از 

سکوت آنجا لذت ببریم؛ اما بعد از آن کسل آور می شود، 
پزشکیاران این درمانگاه ها به دلیل مسؤولیتی که به عهده 
دارند، نمی توانند محل کار خود را ترک کنند و باید در آنجا 
به طور دائم حضور داشته باشند. از روح اله روز افزا، پزشکیار 
درمانگاه عملیاتی گوره می پرسم که چگونه از سکوت حاکم 
بر این منطقه بهره می برند که می گوید: »روزهای اولی که 
برای ارائه خدمت به این منطقه آمده بودم، از سکوت اینجا 
اذیت می شدم؛ اما اکنون با مطالعه روی مطالب پزشکی از 
این مزیت به بهترین نحو ممکن استفاده می کنم؛ البته کار 
در اینجا به دلیل دوری از خانواده سخت است؛ اما زمانی 
که می توانیم به کارکنان زحمتکش این منطقه خدمات 
درمانی ارائه کنیم یا در شرایط اضطراری، خود را به محل 
وقوع حادثه برسانیم،  مشکل دوری از خانواده و دلتنگی مان 
کمی کاهش می  یابد.« به گفته او، »در گذشته امکانات 
رفاهی از جمله کولر، موکت، تلویزیون و ... نداشتیم، اما 
اکنون این شرایط مهیا شده است.«  او از اینکه از سوی یک 
نشریه برای تهیه گزارش به درمانگاه های مناطق عملیاتی 
رفته ایم، ابراز رضایت می کند و می گوید: » شاید این سوال 
برای برخی از کارکنان پیش بیاید که کار ما  به دلیل تعداد 
مراجعه کنندگان که به 6 تا 10 نفر در روز می رسد، راحت 
باشد، اما در پاسخ باید گفت که همیشه در حال آماده باش 
هستیم تا اگر شرایط اضطراری در منطقه پیش آمد، خود 
را سریع به محل حادثه برسانیم، ضمن آنکه وقتی کارهای 
بهره برداری یا تعمیرات اساسی پیش می آید، به صورت 
ثابت تا پایان زمان تعیین شده آنجا هستیم؛ اما متاسفانه 
برایمان در پایان ماه لحاظ نمی شود. از مسؤوالن درخواست 
دارم تا محوری به عنوان فوق العاده ماموریت برایمان در 

نظر بگیرند.«

از مرکز سالمت کار  گزارش »مشعل« 
گچساران و درمانگاه های عملیاتی گوره و بینک

سمیه راه پیما   طب کار، شاخه ای از طب پیشگیری محسوب می شود که در زمینه خدمات سالمت شغلی است. 
در این رشته اقدام های بالینی و اجرای برنامه های پیشگیری، با توجه به شرایط محیط کار برای سالمت کارکنان 
انجام می شود. سالمت شغلی بتدریح از شکل یک علم تک محوری با نگرش خاص به ریسک، خارج شده و به 
یک رویکرد جامع و چند وجهی که به رفاه و سالمت اجتماعی، روانی و جسمی، سالمت عمومی و توسعه فردی 
می اندیشد، تبدیل شده است. متخصصان طب کار و پزشکانی که در این زمینه فعالیت می کنند، با شناختی که 
از محیط کار، فرایندکاری، خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و نیز تاثیر این عوامل بر سالمت دارند، با بررسی 
و ارزیابی محیط کار، معاینه های دوره ای و غربالگری، باعث تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری ها و 
آسیب های ناشی از کار می شوند. در این میان شکی نیست که سالمت کار و اچ اس ای در صنعت نفت با توجه به 
ماهیت آن، بویژه در مناطق عملیاتی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و توجه به آن همانند دیگر فعالیت های 
صنعت نفت باید مورد نظر قرار گیرد، از این رو اگر شاغالن از اهداف و اهمیت معاینه های دوره ای آگاه باشند، با 

تمایل و انگیزه بیشتری برای انجام معاینه ها مراجعه می کنند.

رحمان رضایی:در نظر داریم تا در درمانگاه ها آموزش 
را نیز مورد توجه قرار دهیم، از این رو آموزش هایی 
از جمله احیای قلبی و عروقی، تفسیر نوار قلب، 
اورژانس های محیطی و مسمومیت های صنعتی را در 

دستور کار داریم
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 برای اجرای طرح های حمل و نقل در طرح های ماده 12 چقدر سرمایه 
در نظر گرفته شده است؟

طرح های ماده 12 در بخش حمل و نقل نسبت به دیگر طرح های 
بهینه سازی مصرف سوخت از نظر رقم سرمایه گذاری بسیار باالتر است، 
به گونه ای که از حدود 20 میلیارد دالر طرح های ماده 12 حدود 16 
میلیارد دالر به  بخش حمل و نقل اختصاص داده شده است. 

 چرا طرح نوسازی 65 هزار دستگاه 

کامیون و کشنده 
فرسوده با سن باالی 35 سال به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است؟ 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این طرح چه وظیفه ای به عهده 

دارد؟
با توجه به مصوبه جدید شورای اقتصاد در سال 97، مدیریت طرح نوسازی 
65 هزاردستگاه کامیون و کشنده فرسوده با سن باالی 35 سال به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است، اما بخشی از این طرح که به 
تایید ناوگان جدید و به روز بودن فناوری باز می گردد، زیر نظر شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت به عنوان نماینده وزارت نفت انجام خواهد 
شد.  البته ذیل ماده 21 مصوبه جدید شورای اقتصاد، به وزارت نفت اجازه 
داده شده قراردادهایی را که در بخش اتوبوس های فرسوده و کامیون های 
کشنده بسته شده، ادامه دهیم که شامل قرارداد هشت هزار و 240 دستگاه 
کامیون و کشنده با شرکت های ماموت، سایپا دیزل، آریا دیزل، آذهایتکس 
و زامیاد است. از این تعداد تاکنون سه هزار و 228 کامیون جایگزین شده 

است.  ضمن آنکه در طرح کامیون ها توانستیم به کاربرگ صرفه جویی 
برسیم. شرکت ماموت در 9 دوره سه ماهه نزدیک به 35 میلیون دالر 
کارکرد داشته و پرداخت ها نیز به این شرکت انجام شده که تنها 10 تا 15 
درصد آن باقی مانده است.  اما به این دلیل که راهداری، کاربرگ شرکت های 
سایپا دیزل و آریا دیزل را به ما دیرتر تحویل داد ه، توانستیم تایید کار برگ 
سایپا دیزل را که حدود هشت میلون دالر است و آریا دیزل را )بیش از 400 
هزار دالر( با فاصله زمانی یک ماهه از شرکت ماموت ارسال کنیم. اکنون 
از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان هدفمندی یارانه ها ابالغ 
شده که وزارت نفت، بازپرداخت ها را ذیل تبصره 14 قانون بودجه سال 98 
به سرمایه گذار بازپرداخت کند. تاکنون بیش از 42 میلیون دالر کار برگ 
برای بازپراخت طرح جایگزینی کامیون ها انجام شده که از این میزان، 
حدود 35 میلیون دالر بازپرداخت شده و مابقی نیز در شرف پرداخت 

است. 

 در مورد طرح جایگزینی 17 هزار اتوبوس شهری فرسوده دیزلی با 
اتوبوس های گاز سوز که به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شد هم 

توضیحاتی بدهید؟
در بخش جایگزینی 17 هزار اتوبوس شهری فرسوده دیزلی با اتوبوس های 
گاز سوز، در مرحله ابالغ قرارداد و ضمانت نامه بانکی بودیم که به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. به این معنا که دیگر در این طرح هیچ 
قراردادی را شرکت بهینه سازی مصرف سوخت دنبال نمی کند و تنها 

نقش تایید ناوگان جدید و به روز بودن فناوری را به عهده داریم. 

 طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت 
کالنشهر در چه مرحله ای قرار دارد؟

در طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت 
کالنشهر، با شهرداری های این مناطق قردادهایی منعقد کرده ایم؛ اما 
بخشی از این قراردادها از سوی سرمایه گذارها ایراد گرفته شده که 
بازنگری شد و مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران را در ابتدای 
امسال دریافت کردیم. قراردادها به روز و نمونه آنها به شرکت های 
سرمایه گذار ارسال شده است.  می توان گفت که کار متروی تهران به 
طور کامل تمام شده و متروی مشهد، اصفهان و شیراز نیز در مرحله 
امضای قرارداد است، ضمن اینکه به دنبال امضای تعهدنامه به عنوان 
ضمانت نامه اجرای این طرح ها هستیم که شهرداری های کالنشهرها و 

مترو باید آن را امضا کنند و برای ابالغ به ما تحویل بدهند. 

 یکی دیگر از طرح هایی که مدیریت شما همسو با ماده 12 دنبال 
می کند، به توسعه حمل و نقل ریلی باز می گردد. لطفا در مورد این طرح 

توضیح دهید؟
در طرح توسعه حمل و نقل ریلی نیز به کاربرگ رسیده ایم. در مرحله 
نخست توانستیم آذر ماه 97 تولید 200 واگن لبه بلند در بندر عباس داشته 
باشیم که کاربرگ آن در مرحله اخذ مجوز هیأت مدیره شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت قرار دارد.  با توجه به بررسی های انجام شده و دارا بودن 
توان تولید سرمایه گذاران، تعداد واگن های لبه بلند را به یک هزار و 
525دستگاه افزایش دادیم و به سرمایه گذارها نیز ابالغ شد. اکنون بخشی 
از این تعداد در خطوط ریلی قرار گرفته و بخشی نیز در مرحله ساخت واگن 
قرار دارد.  ضمن آنکه در این طرح، شیوه نامه مسافری را نهایی خواهیم 
کرد که با تحقق آن، پروژه های حمل و نقل ریلی عالوه بر بار، جابه جایی 
مسافر نیز خواهد داشت و با این رویکرد شاهد افزایش بهره وری شرکت 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران خواهیم بود. 

 با توجه به اینکه سرمایه گذارها در طرح تولید قوای محرکه کم مصرف، 
متقاضی تغییر بازپرداخت از ارزی به ریالی بودند، توضیح دهید که آیا این 

امر محقق خواهد شد؟
در طرح تولید قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی و جایگزین 
با خودروهای فرسوده نیز باید گفت، بندی درماده 12 داریم که بر اساس 
آن سرمایه گذار برای استفاده از تسهیالت باید از شرکت ملی نفت ایران، 
تضمین نامه دریافت کند. در این خصوص سرمایه گذار درخواست کرده تا 
به جای ضمانت نامه ارزی، از ضمانت نامه ریالی استفاده کند. این موضوع 
در هیات مدیره مطرح شد که در صورت تایید، به سرمایه گذار ابالغ 

می شود. سقف قرارداد در خودروهای قوای محرکه کم مصرف، 328 
میلیون دالر است و اکنون قراردادی که در دست داریم 100 هزار دستگاه 

به ارزش 65.5 میلیون دالر است. 

 لطفا درباره طرح سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و 
نقل)سپهتن( هم توضیح دهید؟

یکی از طرح های جدیدی که از سال گذشته شروع کردیم، سامانه پایش 
هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل است که به اختصار »سپهتن« گفته 
می شود. هدف اصلی در این طرح، کاهش مصرف سوخت همسو با ماده 12 
است.  این سامانه روی 15 هزار اتوبوس و 350 هزار کامیون و کشنده ای که 
در سطح جاده ها در حال تردد هستند، نصب می شود. مدت زمان اجرای 
این طرح، پنج ساله است که دو تا سه سال اول به نصب تجهیزات روی 
ماشین ها اختصاص دارد.  این طرح، بیشتر ایستگاه های پلیس محورهای 
اصلی کشور را در بر می گیرد. در مورد سرمایه گذاری »سپهتن«، مبلغ 
درخواستی ما 152 میلیون دالر است که تاکنون سازمان برنامه و بودجه با 
142 میلیون دالر آن موافقت کرده است. تمام ایستگاه های پلیسی که برای 
این کار در نظر گرفته شده اند، به این سامانه متصل خواهند شد تا پایش 

آنها به صورت آنالین و دقیق انجام شود. 

 عالوه بر طرح  های گفته شده، امسال چه برنامه های دیگری در دستور 
کار دارید؟

سه طرح دیگر را در حوزه حمل و نقل دنبال می کنیم که یکی از آنها به 
موتورسیکلت های برقی باز می گردد. اکنون ارزیابی اقتصادی آن انجام 
شده و جلسه هایی با چند تولید کننده خودروی برقی داشتیم که در این 
زمینه، پیش نویس شورای اقتصاد نهایی شده است و در صورت تایید از 
سوی معاونت منابع مالی وزرات نفت، به عنوان یکی از طرح های ماده 12 
قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از طرح هایی که بشدت دنبال می کنیم، 
جایگزینی ناوگان ماشین آالت کشاورزی است که طرح تحقیق و توسعه 
آن انجام شده و ظرف یکی دو ماه آینده برای تایید به وزارت نفت می رود 
تا در صورت تایید برای اخذ مصوبه جایگزینی ماشین آالت فرسوده به 
شورای اقتصاد برود.  طرح ساماندهی و جایگزینی وانت بارهای فرسوده و 
پر مصرف با سی ان جی یا هیبریدی و برقی را نیز در برنامه داریم و اکنون 
روی بحث سی ان جی کار می کنیم.  ضمن آنکه انتقال حمل و نقل مواد 
نفتی و فراورده های نفتی با خطوط لوله را نیز در برنامه داریم که با همکاری 
شرکت پخش فراورده های نفتی اجرا می شود. در این خصوص کارگروهی 
تشکیل داده ایم تا در آن کار مطالعاتی صورت گیرد و در صورت تایید، به 
عنوان طرح ماده 12 دنبال خواهیم کرد. با اجرای این طرح، شاهد 
جایگزینی بخشی از حمل و نقل جاده ای، کاهش مصرف سوخت، کاهش 

خطرات جاده ای و کاهش آلودگی هوا خواهیم بود. 

گفت وگوی »مشعل« با مدیر بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

سمیه راهپیما   تأمین و به کارگیري صحیح انرژي، از مهمترین موضوعاتي است که بر میزان پیشرفت اقتصادي و ثبات سیاسي و اجتماعي کشورها مؤثر است. در این زمینه حفاظت 
از منابع موجود، مدیریت مصرف، استفاده از منابع جدید انرژي و همچنین کاهش اثرات زیست محیطي ناشي از مصرف انرژي از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در این میان بخش 
حمل و نقل، یکي از بخش هاي مهم مصرف کننده انرژي است که برنامه ریزي همه جانبه در خصوص اصالح زیرساخت هاي آن، توسعه مناسب شیوه هاي حمل و نقل غیرجاده اي، ارتقا 
و نوسازي ناوگان، باال بردن فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل عمومي، استفاده از سوخت هاي پاک و جلوگیري از سفرهاي غیر ضروري، باعث اصالح الگوي مصرف در این بخش 
خواهد شد. نخستین گام برای برنامه ریزي صحیح در هر یک از این عرصه ها، دسترسي به داده هاي صحیح و جامع در حوزه حمل و نقل و انرژي است، از این رو همسو با ماده 12 قانون 
رفع موانع تولید، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، طرح هایی را در بخش حمل و نقل در نظر گرفته که با انجام آن، می توان شاهد کاهش مصرف سوخت در کشور بود. برای کسب 

اطالع از این طرح ها، خبرنگار هفته نامه »مشعل« گفت وگویی با ساسان کاظمی نژاد، مدیر بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام داده که در ادامه می خوانید: 

سه طرح دیگر را در حوزه حمل و نقل دنبال 
می کنیم که یکی از آنها به موتورسیکلت های 
برقی باز می گردد. اکنون ارزیابی اقتصادی آن 
انجام شده و جلسه هایی با چند تولید کننده 
خودروی برقی داشتیم که در این زمینه، پیش 

نویس شورای اقتصاد نهایی شده است
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مشعل      نشست هم اندیشی مشاوران امور زنان شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران با حضور مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور 
زنان و خانواده و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت بهره برداری نفت 
و گاز شرق؛ مشاور مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی در امور زنان و 
نیز مشاوران امور زنان شرکت های بهره برداری نفت و گاز غرب، شرق و 

زاگرس جنوبی برگزار شد.
در این نشست که شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در شهر مشهد 
مقدس میزبان آن بود، مدیرعامل این شرکت گفت: شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شرق، تنها تولیدکننده نفت و گاز در شرق و شمال کشور است 
که با تولید روزانه 63 میلیون مترمکعب گاز طبیعی و میعانات گازی از 
میدان مشترک گنبدلی با ترکمنستان و تأمین گاز بزرگ ترین مخزن 
ذخیره سازی زیرزمینی گاز در منطقه شرق کشور، وظایف منحصر به فردی 
دارد.سید ابوالحسن محمدی افزود: کارکنان شرکت بخصوص در فصل 
زمستان، تمام تالش خود را به کار می گیرند تا اختاللی در روند تأمین گاز 
کشور ایجاد نشود و همانطور که زمستان گذشته شاهد بودیم، با وجود 
قطع واردات گاز ترکمنستان، هیچ وقفه ای در روند گاز به هموطنان ایجاد 
نشد.او ادامه داد: بعد از انتصاب به عنوان مدیرعامل شرکت نفت و گاز شرق، 
پیگیری فعالیت های امور زنان را در اولویت گذاشتم و با مبنا قرار دادن مدل 
مدیریتی تغییر، خانم کشوری را با توجه به سابقه کاری و توانمندی وی 
به عنوان مدیر منابع انسانی انتخاب کردم و اکنون بعد از مدتی که از فعالیت 
ایشان گذشته، می بینم که خانواده های کارکنان از وجود ایشان رضایت 
زیادی دارند.محمدی ضمن اشاره به ویژگی های زنان و مردان در 
حوزه های مختلف عملکردی گفت: به نظر من، مهم آن است که بتوانیم 
عدالت سازمانی را برقرار و زمینه را برای رشد کارکنان، صرف نظر از 
مالحظات جنسیتی، فراهم کنیم.او همچنین تأکید کرد: تغییر نگرش در 
محیط های عملیاتی و کوچک، کار آسانی نیست؛ اما تالش کرده ایم با 
انتصاب زنان شایسته، این مهم را محقق سازیم، همان گونه که انتصاب 
خانم کشوری به عنوان مدیر منابع انسانی و خانم ذبیحی به عنوان مشاور 

امور زنان، منشأ اثرات مهم و قابل توجهی بوده است.

سهم 2 درصدی بانوان در نفت و گاز شرق
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور زنان و خانواده نیز با اشاره به 

میزان حضور کارکنان زن در این شرکت گفت: با دید مثبتی که مدیران 
ارشد شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق نسبت به زنان و مسائل خانواده ها 
دارند، امیدواریم شاهد بهبود شرایط زندگی در این منطقه باشیم.در مناطق 
عملیاتی، توجه به حوزه خانواده برای ما اهمیت ویژه ای دارد، ضمن اینکه 
مسؤولیت سنگین این همکاران و تأمین گاز در فصول سرد سال، نشان از 
تعهد و پشتکار پرسنل این شرکت دارد و ما تالش می کنیم برای بهبود 

وضعیت زندگی این کارکنان زحمتکش اقدام های الزم را  انجام دهیم.
سیده طاهره سیدمؤمنی با اشاره به سهم زنان در مجموع پرسنل این 
شرکت گفت: نسبت پرسنل خانم در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق 
حدود 2 درصد است، به طوری که تنها 14 نفر از کارمندان زن رسمی، 
پیمانی و مدت موقت در شرکت نفت و گاز شرق مشغول فعالیت هستند 
و همین موضوع نشان می دهد که باید به حوزه خانواده توجه ویژه ای داشته 
باشیم و از آنجا  که پرسنل زن این شرکت عمدتاً تازه استخدام هستند، 
جای پیشرفت زیادی دارند.او از پیشنهاد حضور زنان در حوزه های فنی 
نیز استقبال کرد و گفت: برای انتصاب زنان در این حوزه ها، باید اعتماد به 
نفس آنها را نیز باال برد.سیدمؤمنی با اشاره به تأکید معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت ملی نفت بر توجه ویژه به خانواده ها گفت: فعالیت هایی که در حوزه 
خانواده ها انجام می  شود، با وجود هزینه بر بودن، درواقع نوعی سرمایه گذاری 
است. ما باید روی حفظ و نگهداشت نیروی متخصص کار کنیم و برای 
تحقق این مهم، باید به خانواده ها پرداخته شود. کم برخورداری مناطق 
عملیاتی، یکی از دالیل درخواست انتقال پرسنل است و این نشان می دهد 
که با ایجاد فضای مناسب زندگی، می توان در حفظ نیروی انسانی گام 
مؤثری برداشت. همچنین حضور مشاوران امور زنان در شوراهای 
سیاستگذاری، باعث می شود منافع خانواده ها در تمامی تصمیم ها مدنظر 
قرار گیرد.در پایان جلسه، مشاوران به ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده 
در شرکت های خود و برنامه های سال جاری و تبادل نظرات و تجربیات 

در این خصوص پرداختند.

تعیین مشوق برای همسران کارکنان
فرشید خیبری، مدیر عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق نیز در 
این نشست گفت: تعداد زیادی از همکاران ما، شرایط کاری اقماری یا 
نوبت کاری دارند که شرایط بسیار سختی است و در این وضعیت، بار اصلی 

مسؤولیت زندگی بر دوش همسران کارکنان است و یکی از مهم ترین 
دالیل درخواست انتقال کارکنان نیز به همین موضوع برمی گردد.

او تأکید کرد: برای حفظ و ارتقای شرایط روحی کارکنان باید توجه ویژه ای 
به همسران آنها داشته باشیم. به عنوان مثال تعیین مشوق هایی برای 
همسران این کارکنان می تواند در این باره بسیار مؤثر باشد.خیبری ادامه 
داد: ما باید به دغدغه همکاران در خصوص خانواده هایشان اهمیت بدهیم. 
در این زمینه به همت مدیرعامل شرکت، پس از 40 سال برای اولین بار 
خانواده های کارکنان را به منطقه خانگیران بردیم و آنها را از نزدیک با 
محل کار همسران شان آشنا کردیم که این اتفاق، با وجود دشواری هایی 
در انجام، تأثیر بسیاری بر روحیه آنها داشت و ما تأثیر مثبت این کار را 
روی میزان درخواست  انتقال کارکنان دیدیم.او ادامه داد: امیدواریم 
همانگونه که تابوی حضور همسران در منطقه عملیاتی شکسته شد، تابوی 
حضور کارکنان زن در سایر عرصه های فعالیت شرکت نیز شکسته شود. 
مطمئناً اگر از ظرفیت زنان در تمامی عرصه ها و جبهه های کاری شرکت 
استفاده شود، شاهد ارتقای روزافزون بهره وری و اثربخشی در سطح 
شرکت خواهیم بود؛ البته در این خصوص باید به زیرساخت های مناطق 

هم توجه شود.
سلطانی، مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق نیز با اشاره 
به اهمیت حفظ نیروی انسانی به این نکته اشاره کرد که با انتقال مشکالت 
خانواده های کارکنان مستقر در سرخس به مدیریت شرکت و همچنین 
حضور و همکاری مشاور امور زنان و خانواده، امیدواریم بتوانیم گام های 

مؤثری برای نگهداشت کارکنان در مناطق عملیاتی برداریم.

تشکیل کمیته ارتقای کیفیت زندگی
در ادامه این نشست، زهرا کشوری، مدیر منابع انسانی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز شرق با اشاره به اینکه در شرکت نفت و گاز شرق حدود 20 نفر 
از همکاران خانم در حال فعالیت هستند، گفت: پس از طرح پیشنهاد 
تشکیل کمیته ارتقای کیفیت زندگی، بازدیدهای مؤثری از شهرک های 

مسکونی انجام شد. 
او همچنین از نبود بودجه در حوزه زنان به عنوان یک معضل بزرگ نام 
برد و گفت: فعالیت در این حوزه، بدون حمایت مستقیم مدیرعامل 

بسختی ممکن است.

در نشست هم اندیشی مشاوران امور زنان 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مطرح شد

در حوزه های تخصصی صنعت

افزایش سهم

مشعل   ساعت 11 و30 دقیقه دوشنبه 18 تیر 98 بود که خبر وقوع 
شهرهای  و  شد  منتشر  رسانه ها  در  خوزستان  استان  زلزله 
مسجدسلیمان و... را تحت تاثیر قرار داد. این زلزله به تاسیسات نفتی 
که در این استان قرار دارند، صدمه ای وارد نکرد؛ زیرا همواره تمهیدات  
ایمنی الزم برای این تاسیسات  اندیشیده می شود تا بحران هایی نظیر 
زلزله، سیل و... در هنگام وقوع، بخوبی مدیریت و کمترین آسیب به 

تاسیسات وارد شود. 
علی صفی خانی، رئیس اچ اس ای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
در زمینه تمهیدات در نظر گرفته شده هنگام وقوع زلزله گفت: »بعد 
از وقوع زلزله بالفاصله ستاد شرایط اضطراری مناطق نفت خیز جنوب 
و ستاد شرایط اضطراری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
تشکیل و تصمیم هایی در این دو ستاد گرفته شد. همچنین با 
مدیرعامل و رئیس اچ اس ای شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان ارتباط برقرار کردیم و آخرین وضعیت را جویا شدیم. 
خوشبختانه به تاسیسات نفتی آسیبی وارد نشده و تنها شاهد ریختن 
گچ برخی از ساختمان ها بودیم؛ البته در شهر به دلیل نزدیک بودن 

به کانون زلزله و مدت زمان زیاد آن، آسیب هایی دیده می شود.«
او افزود: »پس لرزه هایی نیز در مسجدسلیمان شاهد بودیم، از این رو 
دو تیم اطفای حریق از شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون به منطقه اعزام کردیم که 
پشتیبان سرویس های امداد و نجات آتش نشانی شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجد سلیمان باشند، ضمن آنکه با سازمان بهداشت و 
درمان منطقه مسجدسلیمان نیز تماس گرفته شد و از وضعیت سفید 
به وضعیت زرد قرار گرفت تا آمادگی پذیرش مصدومان احتمالی در 
صورت وقوع پس لرزه را داشته باشد. پنج شرکت بهره برداری 
آغاجاری، گچساران، مسجدسلیمان، کارون و مارون را نیز به صورت 
آماده باش 100 درصد درآوردیم؛ زیرا این امکان وجود دارد که 

پس لرزه ها باعث آسیب شود. گزارشی را هم به رئیس اچ اس ای شرکت 
ملی نفت ایران ارائه کردیم و آخرین وضعیت را به ایشان اطالع 
دادیم.«  صفی خانی ادامه داد: »فرمانده اصلی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در شرایط اضطراری، مدیرعامل این شرکت است. بنا 
به دستور ایشان، همه گروه ها و امکانات مناطق نفت خیز جنوب بسیج 
شده اند تا عالوه بر حفاظت از تاسیسات نفتی، در زمینه مسؤولیت 
اجتماعی که پهنه 400 هزار کیلومتری را شامل می شود، کمک رسانی 
داشته باشیم. همچنین از سوی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان و با هماهنگی فرمانداری این شهر برای برخی جاده ها 
که بر اثر وقوع زلزله دچار مشکل شده بودند نیز اقدام های الزم  صورت 
گرفت، ضمن آنکه در شهر مسجدسلیمان هم ایستگاه آتش نشانی 

داریم.« 
رئیس اچ اس ای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب افزود: »از زمان 
وقوع زلزله تا 24 ساعت در حالت آماده باش هستیم و با ستاد مدیریت 
بحران استانداری نیز هماهنگی الزم را داریم؛ زیرا بحث شهری و 

استانی است و باید تحت پوشش رهنمودهای استانی باشیم.«
او تاکید کرد: »درباره وقوع زلزله، دستورعمل های مصوب داریم که 
بر اساس آن اقدام می کنیم. یکی از آنها واکنش در شرایط اضطراری 
است که سطوح شرایط اضطراری در آن تعریف شده و افراد و وظایف 
هر یک به طور مشخص، تعیین شده اند، ضمن آنکه طی سال، 
مانورهایی برگزار می کنیم و در آن نقاط قوت و ضعف اجرای 
دستورعمل ها و روش های اجرایی، استخراج و جلسه هایی نیز برای 
رفع نقاط ضعف برگزار می شود، از این رو در شرایط اضطراری، همان 
مواردی که تمرین شده، به صورت واقعی انجام می شود، بنابراین 

سازمان نه تنها در زمان شرایط اضطراری؛ بلکه در طول سال، 
این شرایط را به طور مرتب بازآرایی و به روز و مانور برگزار 

می کند.«

گزارش »مشعل« از آمادگی نفت در برابر زلزله استان خوزستان 

کمک رسانی از تاسیسات تا  شهر
وه پشتیبان به  اعزام گر

مسجدسلیمان
سعید جهانی، رئیس اچ اس ای شرکت بهره برداری نفت و 
گاز کارون نیز در این باره گفت: »این شرکت به عنوان 
منطقه  به  ا  ر خود  مدادی  ا نیروهای  پشتیبان، 
مسجدسلیمان اعزام کرده تا در صورت نیاز بتوانیم به این 

منطقه کمک رسانی بموقع داشته باشیم.« 
وی با بیان اینکه قبل از وقوع بحران، آموزش ها و 
برنامه هایی را برای آمادگی کارکنان داریم، ادامه داد: »این 
اضطراری،  شرایط  در  واکنش  شامل  آموزش ها 
دستورعمل ها، کمک های اولیه و امداد و نجات است، 

ضمن آنکه آموزش هایی نیز در حین انجام کار داریم.«
جهانی افزود: »با توجه به شناسایی خطرات محیط کار، 
به صورت ثابت مانورهایی برگزار می کنیم و سناریوهایی 
از قبل داریم که شامل خروج افراد از ساختمان ها و 
امدادرسانی به افراد مصدوم می شود. در این تمرین ها، 
آمادگی نیروها پایش می شود تا در زمان وقوع بحران، 
بدون نقص کارمان را انجام دهیم، همچنین خروجی و 
نتایج ارزیابی ریسک را داریم و قسمت هایی که دارای 
ریسک باال هستند، شناسایی و اقدام های پیشگیرانه 

برایشان در نظر گرفته می شود.« 
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مشعل   هدف از اجرای سیستم های مدیریتی، برنامه ریزی، ساماندهی، 
هدایت و کنترل با نگاه سیستمی پس از در نظر گرفتن سیاست ها، اهداف 
کالن، استراتژی ها، برنامه ها و اهداف خرد برای محقق کردن افزایش رضایت 
ذینفعان، جلوگیری از دوباره کاری ها، افزایش بهره وری نیروی انسانی، به 
روزرسانی دانش و تکنولوژی، کاهش هزینه و زمان برای رسیدن به اهداف 

با رعایت مباحث بهداشت، ایمنی و محیط زیست است.
شرکت نفت خزر به عنوان یکي از شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ایران 
که مسوولیت اکتشاف، توسعه، تولید نفت خام و گاز طبیعي، فرآورش و 
انتقال به مخازن و بنادر مربوطه در محدوده حوضه جنوبي دریاي خزر 
و سه استان ساحلي آن را بر عهده دارد، از سال 1388 اقدام به 
طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در سطح ستاد 
و منطقه عملیاتی کرده است. طی این سال ها در ممیزی هایی 
که از سوی شرکت های صدور گواهینامه انجام شده، مواردی 
به صورت نقاط قوت، پیشنهاد بهبود به شرکت ارائه شده که 
خوشبختانه سبب بهبود مستمر در زمینه های مختلف شده است. 
نیکو سادات میرطاهری، مدیر برنامه ریزی شرکت نفت خزر با بیان این 
مطلب به خبرنگار مشعل گفت: استقرار و نگهداشت سیستم های مدیریتی 
،ISO14001،ISO/TS29001،ISO9001 یکپارچه بر اساس استانداردهاي

 و راهنماي HSE-MS در شرکت نفت خزر پیاده سازی 
شده است. وی با اعالم اینکه استقرار و نگهداشت هر سیستم مدیریتی، 
نیازمند ایجاد فرهنگ سازمانی به همراهی تیم مدیریتی و اعتقاد به 
بهره گیری از الگوهای استاندارد است، افزود: در این زمینه با ارزیابی وضع 
موجود، بسترسازی، برنامه ریزی، طرح ریزی و اصالح فرایندها، انجام 
ممیزی ها و ارزیابی های داخلی رفع نواقص و موانع احتمالی در سیستم و 
در نهایت ارزیابی بیرونی و ممیزی خارجی از سوی شخص ثالث که 
شرکت های صدور گواهینامه هستند، انجام می شود که این فرایند با 
دریافت گواهینامه تکمیل خواهد شد. میرطاهری با تشریح سابقه 
پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت نفت خزر اعالم کرد: با 
دستور مدیرعامل از سال 1388 تصمیم به استقرار سیستم های مدیریتی 
گرفته شد و در سال 1389 بعد از یک سال استقرار سیستم، با انجام فرایند 
قانونی شرکت اروپایی به عنوان شرکت ثالث برای صدور گواهینامه انتخاب 
شد و خوشبختانه گواهینامه را برای سه سال دریافت کردیم که طی هر 

سال نیز ممیزی مراقبتی انجام شود.
وی درباره پیاده سازی راهنماي HSE-MS توضیح داد: این راهنما یک 
استاندارد داخلی شرکت ملی نفت ایران است که به توسعه به کارگیری 
سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست برای همه فعالیت های 

شرکت کمک می کند و از سوی شرکت ملی نفت ایران براساس مدل های 
موجود از جمله مدل انجمن بین المللی نفت و گاز OGP در سال 1382 
ایجاد شد که در واقع شباهت زیادی به ایزو14001 و OHSAS 18001 دارد. 
البته این استانداردها نواقصی را که راهنمای HSE-MS دارد، از جمله 
مدیریت تغییر، یکپارچه سازی سرمایه، ارزیابی ریسک تجهیزات را که 
منجر به HSE-Plan    می شود، تکمیل خواهند کرد و به نوعی اضافه شدن 
HSE-Plan به قراردادها، پیمانکاران اصلی و فرعی را ملزم به رعایت 
دستورعمل های مربوطه می کند  و با شناسایی ریسک ها و عواقب آن، 
شدت ریسک، عوامل پیشگیرانه و اقدامات کنترلی را شامل شده و در 
بازه های زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. به گفته مدیر برنامه ریزی 
شرکت نفت خزر در ادامه مسیری که از سال 88 در این شرکت برای اجرای 
سیستم مدیریت یکپارچه دنبال شد، در سال 2018 ویرایش جدید 
OHSAS18001 به نام ISO45001:2018 را جایگزین کردیم که به عبارتی 
آخرین ممیزی ما براساس آخرین ویرایش انجام شده که در این راه با در 
نظرگرفتن فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت که براساس مدیریت 
استراتژیک شرکت تدوین شده است، دستیابی به اهداف قابل اندازه گیری 
و تحلیل خواهد بود و در سطحی دیگر ارزیابی ها باعث می شود با شناسایی 
ذینفعان نیازها، اهداف و انتظارات آنان از شرکت محقق شود. میرطاهری 
در ادامه گفت وگو خاطر نشان کرد: افزون بر رعایت استانداردهایی که به 
آنها اشاره کردیم، شرکت نفت خزر به منظور پیاده سازی ابالغیه وزیر نفت 
در سال 94 و 95 ملزم به پیاده سازی استاندارد مدیریت انرژی ایزو 50001 
شد که به همین منظور در سال 97 با دستور مدیرعامل شرکت نفت خزر 
طرح ریزی این سیستم برای ساختمان مرکزی شرکت صورت گرفت و 
سپس با انتخاب نماینده یک شرکت اروپایی طی فرایند قانونی، ممیزی و 
ارزیابی خارجی فرایندهای شرکت در اردیبهشت 98 انجام و با توصیه بر 
یک سری پیشنهادهای بهبود، شرکت موفق به اخذ آخرین ویرایش 
گواهینامه ها شد و اکنون مجاز هستیم از لوگوی آن شرکت استفاده کنیم.  
طبق اعالم مدیر برنامه ریزی شرکت نفت خزر، اجرای برنامه های تعیین 
شده در مدیریت انرژی مستلزم دریافت مصوبه اعتبار آن از هیات مدیره 
شرکت ملی نفت است که در این زمینه برآورد بودجه برای اجرای برنامه ها 

در حال انجام است که با دریافت اعتبار، عملیاتی خواهد شد.
میرطاهری با اعالم جزییاتی از مدیریت انرژی گفت که براساس آنچه در 
طرح ریزی اولیه انجام شده با اجرای سیستم مدیریت پیش بینی شاهد 40 
درصد صرفه جویی در مصارف انرژی خواهیم بود.  او گفت: سال اول 
طرح ریزی مدیریت انرژی در ساختمان مرکزی به عنوان پایلوت آغاز شد که 

پس از اتمام اجرای آن، در پایگاه پشتیبانی بهشهر نیز پیاده سازی می شود.

مدیر  برنامه ریزی شرکت نفت 
خزر تشریح کرد

مشعل   تعمیر توربین زیمنس در شرکت نفت و 
گاز زاگرس جنوبی با صرفه جویی 28 هزار 
یورویی، خبر خوشی بود که بتازگی منتشر شد؛ 
اقدامی که برای نخستین بار در سطح کشور به 
ثمر نشسته است.  حمید ایزدی، مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی با اعالم این خبر 
گفت: تعمیر تجهیز سیستم الکترونیک کنترل 
پره های هدایت کننده هوای ورودی به کمپرسور 
توربین زیمنس )VGV CONTROLLER( با 
استفاده از توان متخصصان داخلی انجام شده 
سازی«،  »داخلی  و  »بومی سازی«  است. 
کلیدواژه هایی است که در سال های اخیر در 
صنعت نفت فراوان شنیده می شود که به واسطه 
تالش و دانش نیروهای متخصص داخلی در 
تجهیزات مختلف این صنعت، گام های مناسبی 
بر  افزون  مسیر  این  است.  شده  برداشته 
صرفه جویی ارزی برای ایران که رقم قابل توجهی 
است، همسو با سیاست های سال رونق تولید و در 
سطحی کالن در مسیر اقتصاد مقاومتی تلقی 
می شود. متخصصان کشورمان حاال مرزهای 
خودکفایی را با دانش خود یک به یک پشت سر 
می گذارند، موفقیت هایی که باید آن را در ایام  
تحریم های یکجانبه آمریکا، کشور بویژه اقتصاد 
ایران را نشانه رفته است، بسیار حایز اهمیت تلقی 

می شود.
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی با توضیح بیشتر درباره بومی سازی انجام 
شده در این شرکت گفت. برای نخستین بار در 
کشور با تالش متخصصان این شرکت، تعمیر 
تخصصی سیستم الکترونیک کنترل پره های 
 )VGVC( هدایت کننده ورودی به کمپرسور
توربین زیمنس SGT400 ایستگاه تقویت فشار 

گاز نار، بومی سازی شد.
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، 
یکی از سه شرکت زیر مجموعه شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران است که بخشی از گاز 

مصرفی کشور را تامین می کند. درحال حاضر این 
شرکت، پنج منطقه عملیاتی نار وکنگان، آغار و 
داالن، پارسیان، سرخون وگشوی جنوبی و 
سروستان و سعادت آباد را در استان های فارس، 
بوشهر و هرمزگان راهبری می کند و در آینده با 
اکتشافی جدید،  از میدان های  بهره برداری 
استان های کهگیلویه و بویر احمد و چهار محال 
و بختیاری نیز به حوزه عملیاتی این شرکت اضافه 
می شوند. ستاد مرکزی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی در شیراز مستقر است و 
وظیفه مدیریت و برنامه ریزی، ارائه خدمات فنی 
و مهندسی، عملیاتی، پشتیبانی، مالی واداری به 
مناطق عملیاتی را به عهده دارد. بهره برداری از 
میادین گازی و نفتی و تامین خوراک چهار 
پاالیشگاه گازی) فراشبند/ فجرجم / سرخون / 
پارسیان( و بخشی از خوراک پاالیشگاه نفت شیراز 
و همچنین تامین بخش عمده گاز مورد نیاز، برای 
تزریق در مخزن نفتی مارون از وظایف شرکت 
نفت و گاز زاگرس به شمار می رود. برای تامین 
خوراک پایدار این پاالیشگاه ها، عالوه بر احداث 
ایستگاه تقویت فشار گاز در برخی از میادین 
فعال، توسعه میادین گازی و نفتی جدید نیز در 

نظر گرفته شده است.
حمید ایزدی با اشاره به هزینه خرید 30 هزار 
یورویی قطعه جدید، درباره عملکرد آن اظهار 
کرد: این تجهیز، میزان دبی هوای ورودی به 
کمپرسور هوای توربین را کنترل و تنظیم می کند 
و اختالل در آن باعث بروز پدیده مخرب نوسان 
شدید هوای درون کمپرسور توربین )سرج( شده 
و صدمات جبران ناپذیری به توربین وارد می کند.

وی تصریح کرد: این توربین مهر ماه سال گذشته 
به دلیل ایراد در VGV CONTROLLER از مدار 
تولید خارج و فاز مطالعاتی تعمیر آن از سوی 
متخصصان زاگرس جنوبی در منطقه عملیاتی نار 
و کنگان آغاز شد. متخصصان اداره مهندسی 
تعمیرات با همراهی یکی از شرکت های داخلی از 

اسفند سال گذشته تالش خود را برای دستیابی 
به دانش تعمیر این تجهیز به کار گرفتند. سیستم 
الکترونیک کنترل پره های هدایت کننده هوای 
ورودی به کمپرسور توربین پس از ساعت ها کار 
مطالعاتی و با اجرای افزون بر 50 برگ نقشه انجام 

توربین  در خرداد سال جاری  و  شد 
SGT400 به صورت آزمایشی به چرخه 
تولید بازگشت و با اطمینان از صحت 
عملکرد تجهیز تعمیر شده همچنان در 

مدار تولید قرار دارد.
ز  ا حمایت  بر  تاکید  با  یزدی  ا

متخصصان داخلی در سال »رونق 
 : د کر یح  تصر لید«  تو
شرکت بهره برداری نفت 
زاگرس جنوبی  گاز  و 
توربین  دستگاه  چهار 
زیمنس SGT400 در 
اختیار دارد که به منظور 
تقویت و استفاده از توان 
سازندگان داخلی، بومی 

سازی دانش و تکنولوژی تجهیزات صنعت نفت و 
گاز و کاهش وابستگی به خارج، به جای خرید و 
جایگزین کردن این تجهیز از شرکت سازنده، 
تعمیر آن با استفاده از توان متخصصان داخلی را 
در دستور کار قرار داد و به ازای خرید هر قطعه 
)VGV CONTROLLER( از خروج 28 هزار یورو 
از کشور جلوگیری کرد. همچنین با توجه به 
استفاده از این مدل توربین در کشور، دستیابی 
به دانش فنی، تعمیر و ساخت قطعات آن از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
وی ضمن تشکر از تالشگران اداره مهندسی 
و  و کنگان  نار  و منطقه عملیاتی  تعمیرات 
همچنین همراهی بخش خصوصی برای دستیابی 
به دانش فنی تعمیر این تجهیز، بر استفاده 
حداکثری از توان متخصصان و شرکت های 

توانمند داخلی تاکید کرد.

با تعمیر توربین زیمنس
 در زاگرس جنوبی
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چندی پیش، مارک رایلنِس، بازیگر از کمپانی رویال 
شکسپیر  کناره گیری و حمایت مالی بی پی از این 
کمپانی را علت جدایی خود مطرح کرد. این شرکت 
نفتی، بلیت های ارزان قیمت را به صورت یارانه ای در 
اختیار جوان ها می گذاشت. شاید این شرکت در 
حال نابودسازی محیط زیست این جوانان باشد، اما 
حداقل می توانند از طریق کمک های آن، تعدادی 
نمایش فوق العاده را تماشا کنند. این اقدامی برای 

ساکت کردن ناراضیان است.
رایلنس پرسید: »آیا رویال شکسپیر این کار را به 
خاطر بچه هایی انجام داده که قرار است آینده  دنیا 
را بسازند و کاری با این شرکت های جهان خوار 
ندارد؟« اگر بخواهیم واکنش های این شرکت به 
شکایت های رایلنس در این سال ها را قضاوت کنیم، 
این گونه به نظر نمی رسد، اما به لطف گروه های 
کمپین سازی همچون پلتفرم، آرت نات اویل و 
بی پی اور نات بی پی سازمان هایی همچون کالچر 
آنسستیند، کمپانی های تئاتر، موزه ها و گالری های 
و  تناقض ها  که  می شوند  متوجه  حداقل  هنر 

تضادهایی وجود دارد.
دو سال پیش، شل سرمایه ای 300 میلیون دالری را 
برای »سرمایه گذاری در اکوسیستم های طبیعی« 
طی سه سال آینده کنار گذاشت. بنا به ادعای 
خودشان، این سرمایه برای »پشتیبانی از حرکت به 
سمت یک آینده کم  کربن « خواهد بود. آنها با 
پرداخت هزینه احیای جنگل ها می خواهند بخشی 
از مضرات گازهای گلخانه ای که به واسطه  فرایند 
استخراج نفت و گازشان تولید می شود، کمرنگ 
کنند. در گفت وگو با برخی از اعضای کمپین های 
زیست محیطی در بخش های مختلف دنیا، یک 
موضوع تکراری و مشترک را از دهانشان می شنوم: 
شل در حال تغییر است و بی ریا کار می کند؛ بنابراین 

چرا از آن پشتیبانی نکنیم؟

چنین سرمایه ای عظیم به نظر می رسد و این گونه 
هم هست –البته تا زمانی که آن را با درآمد سالیانه 
شل مقایسه کنید که به 24 میلیارد دالر می رسد. 
طرح شل برای حرکت به سمت یک آینده کم کربن، 
در گزارش ساالنه  آنها نمودی ندارد. بحث انرژی های 
تجدیدپذیر در خالصه نتایج مالی آنها مشاهده 
نمی شود. وقتی با خوِد کمپانی چک کردم، به من 
گفتند که هیچ آمار مجزایی برای درآمد حاصل از 
فناوری های کم کربنشان ندارند. همچنین هیچ 
آماری درباره میزان سرمایه گذاری سال گذشته 
خود در این عرصه نداشتند. ولی در سال 2018، 25 
میلیارد دالر سرمایه را به بخش نفت و گاز اختصاص 
دادند که شامل بهره برداری از مخازن جدید 
سوخت های فسیلی در عمق آب های خلیج مکزیک 
و خارج از سواحل برزیل و موریتانی می  شد. در میان 
دارایی های کمپانی، 1400 قرار داد اجاره معدن در 
کانادا وجود دارد که قیر شن  را به نفت خام 

شیمیایی تبدیل می کنند. عجب تغییری!
بر اساس گزارش ساالنه شل، نفت و گاز همچون 
»موتورهای پول ساز این کمپانی« هستند. به نظر 
نمی رسد که آنها قصد خاموش کردن این موتورها 
را داشته باشند. »اولویت های رشد« آن، تولید 
شیمیایی و استخراج نفت از آب های عمیق است. 
رده   در  کم  کربن  انرژی  گزارش،  این  در 
»فرصت های نوظهور« در دهه های آتی آورده 
شده، اما گفته اند که در کنار آن، فناوری های 
شکست  طریق  از  گاز  )استخراج  فرکینگ 
و  استخراج(  مسیر  سنگ های  هیدرولیک 
سوخت فسیلی مایع نیز توسعه داده خواهند 
شد. کمپانی می گوید که در آینده »گاز طبیعی 
بیشتری را خواهد فروخت«، اما همان طور که 
تحلیل اویل چنج اینترنشنال  نشان می دهد، 
»در چارچوب اهداف توافقنامه پاریس، هیچ 

حرف های این» سبزشو « را باور نکنید. طرح های شل که نظر بسیاری از گروه های حفاظت 
از محیط زیست را جلب کرده ، در برابر سرمایه گذاری های آن در عرصه نفت و گاز هیچ هستند. 
)بر اساس گزارش ساالنه  شل، نفت و گاز همچون »موتورهای پول ساز این کمپانی« هستند. به 
نظر نمی رسد که آنها قصد خاموش کردن این موتورها را داشته باشند.( شاید خیلی بدیهی به 
نظر برسد و فکر کنید که نیازی به ذکر این موضوع نیست، اما در واقع نیاز است. هرقدر هم 
درباره  گواهی نامه ها و مرام نامه های اخالقی این صنعت صحبت شود، باز هم تفاوتی نمی کند، 

چون آنها کماکان به سرمایه  گذاری خود در سوخت های فسیلی ادامه می دهند و به این ترتیب، 
روند تخریب اقلیم و مرگ این سیاره  سکونت پذیر را شتاب می بخشند. شاید چنین نکته ای از 
نظر شما بدیهی باشد. اما در چند هفته   گذشته، با تعداد زیادی از طرفداران محیط زیست 
صحبت کرده ام که ظاهراً شل را تافته جدابافته و متفاوت از سایر نقش آفرینان این صنعت 
می بینند. به نظر می رسد که میزان آگاهی اهالی هنر از دستورعمل های کاری صنعت نفت، 

بیشتر از گروه های حفاظت از محیط زیست باشد.

جایی برای توسعه سوخت های فسیلی جدید – 
ازجمله گاز – وجود ندارد«. حتی همین میزان از 
استخراج نفت و گاز کنونی هم برای افزایش دمای 
کل جهان به اندازه بیش از 1.5 درجه سانتی گراد 
کفایت می کند. شل از آن کمپانی هایی است که 
قصد تولید سوخت فسیلی در بلندمدت را دارد 
– که همین نشانه  دیگری از زیست بوم کشی 

آنهاست.
همچون  طرح هایی  ئه   ارا از  هدف  همچنین 
سرمایه گذاری روی اکوسیستم های طبیعی، کاماًل 
مشخص است. رئیس هیئت مدیره آنها می گوید: 
»موفقیت کمپانی عمدتًا به اعتماد جامعه به ما 
بستگی دارد. سرمایه گذاران در کمپانی هایی 
سرمایه گذاری می کنند که به آنها اعتماد دارند، 
دولت ها اجازه  عملکرد را به کمپانی های معتمدشان 
می دهند و مصرف کنندگان از افراد قابل اعتماد 
خرید می کنند«. در میان اهداف راهبردی کمپانی 
»حفظ اعتماد جامعه« قرار دارد تا بتواند به عملکرد 
خود ادامه بدهد. بازیابی اکوسیستم های طبیعی، از 
عوامل ضروری برای جلوگیری از تخریب اقلیم 
تغییر  بین دولتی  »هیات  که  همان طور  است. 
اقلیم)IPCC(« اشاره می کند، کاهش مقدار کربن 
دی اکسید موجود در جو، امری ضروری محسوب 
می شود تا بتوانیم از گرمایش جهانی بیش از 1.5 یا 
حتی 2 درجه ی سانتی گراد جلوگیری کنیم. تا 
اینجا، بهترین روش برای انجام این کار، بهره گیری 
از راهکارهای طبیعی بوده است: حفاظت و بازیابی 
سیستم های زنده همچون جنگل ها، مانداب ها، 
توسعه  آنها  وقتی  لجن زارها.  و  شوراب زارها 
می یابند، کربن دی اکسید را جذب و آن را به کربن 
جامد تبدیل می کنند که به فرم چوب، گل والی و 
خاک ظاهر می شود. در ماه آوریل، من به همراه یک 
تیم کوچک، کمپینی را در مسیر اولویت بخشی به 

این راهکارها راه انداختیم.
البتهIPCC به صراحت اشاره می کند که این 
راهکارهای طبیعی نمی توانند انتشار مداوم گازهای 
گلخانه ای را جبران کنند. عالوه بر آنها، نیاز شدیدی 
به تعدیل قابل توجه در تولید سوخت فسیلی داریم. 
به منظور حفظ سکونت پذیری در این سیاره ، باید 
را  زمین  دل  در  موجود  فسیلی  سوخت های 
زنده  سیستم های  از  بگذاریم،  دست نخورده 
محافظت کنیم و جانی دوباره به آنها ببخشیم. عصر 

جبران کردن به پایان رسیده است.
اما شل تمایل دارد به یافتن و توسعه   مخازن جدید 
خود ادامه دهد. همین هفته  پیش بود که آنها الزام 
بر کاهش گازهای  اروپا مبنی  اتحادیه  قانونی 
منتشره به صفر که باید تا سال 2050 اجرایی شود، 
را رد کردند؛ بنابراین به نظر می رسد هیاهوی زیادی 
که بر سر سرمایه گذاری های خود در اکوسیستم های 
طبیعی به وجود آورده اند، به خاطر حفظ اعتماد 

اجتماعی است تا بتوانند نفت و گاز بیشتری را 
استخراج و زندگی ما را نابود کنند.

در راستای تاکید بر ماهیت منحرف کننده  روابط 
عمومی شل، مدیرعامل آنها بن ون بیوردن، در 
ابتدای همین ماه به مردم توصیه کرد که »غذاها را 
در همان فصل خودشان میل کنند و بازیافت 
بیشتری را انجام دهند«. او به مصرف کنندگانی 
کنایه زد که دوست دارند در زمستان توت فرنگی 
بخورند و توضیح داد که برای برآورده سازی چنین 
خواسته ای در ماه ژانویه، باید یک سبد توت فرنگی 
را از شیلی وارد کنند. ولی احتمالش زیاد است که 
سوخت هواپیمای مورد استفاده برای نقل وانتقال 
این توت فرنگی ها، توسط شل تامین شده باشد. 
آنهایی که چشمان مردم را از کاسه درمی آورند، به 

خاطر کوری سرزنششان می کنند.
از نظر من، راهبرد شل آنقدر واضح است که اصاًل 
ارزش بحث ندارد. آنها می خواهند در کسب وکار 
سوخت فسیلی بمانند، اما باید قوانینی را که 
می توانند تهدیدکننده این کسب وکار باشند، دفع 
کنند. اگر کمپانی آمادگی ندارد که موتورهای 
پول ساز خود را رها کند، باید برداشت مردم نسبت 
به فعالیت هایش را تغییر دهد. به اعتقاد من، 
سرمایه گذاری شل در اکوسیستم  های طبیعی، یک 

»سبزشویی« آزاردهنده است.
اما راهبرد کمپانی جواب داده است. تعداد قابل 
توجهی از افرادی که باید با شل مبارزه کنند، آن را 
همچون یک جایگزین دوستدار محیط زیست برای 
اکسون  می بینند، درحالی که این طرح های حمایت 
از محیط زیست ارزش چندانی در برابر پروژه های 
کثیف کمپانی ندارند. شل رابطه ای قدیمی را با چهار 
اتحادیه   دارد:  خود  زیست«  محیط  »همکار 
بین المللی حفظ طبیعت، سازمان حفاظت از محیط 
طبیعی وتلندز اینترنشنال  و ارث واچ. به نظر من این 
گروه  ها نباید از شل پول بگیرند، کما اینکه کار رویال 
شکسپیر برای دریافت کمک مالی از بی پی اشتباه 
بود. تعجب می کنم چرا به این سازمان ها فشار 
نمی آورند تا رابطه خود با این کمپانی را قطع کنند، 
درحالی که رابطه موزه بریتانیا با کمپانی بی پی به 

یک رسوایی ملی تبدیل شد.
اما ساده لوحی نسبت به عملکرد شل، تنها به این 
همکاران خالصه نمی شود. بسیاری از سازمان ها و 
افراد نیکخواه همچون خودم که مشتاقانه به دنبال 
راهکارهای طبیعی برای نجات اقلیم هستند، به 
امیدی چنگ  به هر کورسوی  شکلی درمانده 
می اندازند و آماده اند که این کمپانی را به عنوان 
بخشی از راهکارشان ببینند. شل دوست ما نیست. 
در واقع موتوری برای نابودی این سیاره محسوب 

می شود.
منبع: روزنامه  گاردین
مترجم: عباس حاجی هاشمی

تعداد قابل توجهی از افرادی که باید با شل مبارزه کنند، آن را همچون یک جایگزین 
دوستدار محیط زیست برای اکسون  می بینند، درحالی که این طرح های حمایت از محیط 
زیست ارزش چندانی در برابر پروژه های کثیف کمپانی ندارند. شل رابطه ای قدیمی 
را با چهار »همکار محیط زیست« خود دارد: اتحادیه  بین المللی حفظ طبیعت، سازمان 

حفاظت از محیط طبیعی، وتلندز اینترنشنال  و ارث واچ.



بومی  و  نخستین شیوه نامه جامع 
 Prioritizing and( اولویت بندی
Criticality Ranking( خطوط 
لوله شرکت نفت فالت قاره ایران با 
به  نفت  دانشگاه صنعت  همکاری 

منظوراستقرارسیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله 
PIMS تدوین و اجرایی شد. این اولویت بندی باهدف 
تعمیرات برمبنای ریسک به  منظورتمرکز تخصیص 
اعتبارات موجود دراین حوزه به خطوط لوله بحرانی، 
همچنین برمبنای سطح ریسک هرخط لوله وتاثیر آن 

برسطح ریسک کلی عملیات انجام شده است.
درادبیات سیستم مدیریت یکپارچگی دارایی، تدوین 
و اجرای این شیوه نامه نخستین و پایه ای ترین گام برای 
استقرار سیستم مدیریت یکپارچگی خطوط لوله 
)PIMS( محسوب می شود. این شیوه نامه حاصل 
پروژه صنعتی - پژوهشی میان شرکت نفت فالت قاره 
و دانشگاه صنعت نفت بوده است. این پروژه پس از 
تشکیل کمیته PIMS در شرکت نفت فالت قاره ایران 

به  توجه  و  گذشته  سال  درتیرماه 
برنامه ریزی برای استقرار نظام یکپارچگی 
خطوط لوله به عنوان نخستین محصول 
این کمیته با همکاری شرکت نفت فالت 
قاره ایران و دانشگاه صنعت نفت در جهت 
ارتباط موثر صنعت و دانشگاه با اتکا به توان داخلی هر 
دو مجموعه و متناسب بانیازهای اجرایی وعملیاتی 
شرکت نفت فالت قاره ایران انجام شده است. برای 
اجرای این پروژه بیش از 1100 نفر- ساعت کار 
مطالعاتی و کارشناسی انجام شده که بیش از 50درصد 
آن به جلسات کارشناسی منظم و هدفمند مشترک 
میان گروه اجرایی پروژه از دانشگاه صنعت نفت و 
اعضای کمیته PIMS شرکت نفت فالت قاره ایران 
در دوسطح کارشناسی و مدیریتی اختصاص یافته 
است. گام بعدی در جهت استقرار مدیریت یکپارچگی 
خطوط لوله، اولویت بندی تمام خطوط لوله درون 
میدانی و صادراتی شرکت نفت فالت قاره ایران است 

که بر اساس شیوه نامه تدوین شده انجام می شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب از اعزام گروه های امدادی این 
ه  د له ز لز ز طق  منا به  کت  شر
مسجدسلیمان خبر داد. احمد محمدی 
بااشاره به وقوع زمین لرزه مسجدسلیمان 

درشمال خوزستان آماده باش واحدهای امدادی این 
شرکت در ترابری و پشتیبانی تولید وبهداشت، 
ایمنی ومحیط زیست اچ اس ای از زمان وقوع این 
حادثه گفت: تاکنون دو گروه از واحدهای ایمنی و 
آتش نشانی از شرکت های نفت و گاز کارون و 
آغاجاری به همراه ماشین آالت و امکانات مورد نیاز 
به منطقه اعزام شده اند و درصورت نیاز، گروه ها و 
تجهیزات بیشتری اعزام خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب گفت: شرکت 
بهره برداری نفت و گازمسجدسلیمان به عنوان 
نماینده تام االختیارمناطق نفت خیز جنوب در 
نشست های مدیریت بحران حضور دارد و نسبت به 
دریافت و پاسخگویی به درخواست ها اقدام می کند.

وی افزود: واحد های امدادی پیش 
گفته و دیگر بخش های مرتبط با 
شرایط اضطراری درستاد مناطق 
نفت خیزجنوب و شرکت های تابع 
تا عادی شدن اوضاع خدمت رسانی 

به مردم و مناطق آسیب دیده را ادامه خواهند داد.
قباد ناصری، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گازمسجدسلیمان نیز با اشاره به زلزله 5.7 ریشتری 
حوالی مسجدسلیمان اظهار کرد:خسارتی به 
واحدهای عملیاتی و تاسیسات نفت و گاز این 
شرکت وارد نشده است و فعالیت های عملیاتی بدون 
وقفه ادامه دارد. به گفته وی، این زلزله برتعدادی 
ازمنازل مسکونی سازمانی مسجدسلیمان که قدمت 

زیادی دارند، خساراتی برجای گذاشته است.
ناصری تصریح کرد: بیمارستان شرکت نفت مسجد 
سلیمان نیز خسارت هایی دیده و خسارت های وارد 
شده به ساختمان های مسکونی، تلفات جانی 

نداشته است. 

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه 
انرژی پارس گفت: رویکرد این 
از کارآفرینان  سازمان حمایت 
فرهنگی است که اگر ازطریق بخش 
خصوصی و سازمان های مردم نهاد 

نهادینه شوند، می توانند درآمدزایی وبه اقتصاد 
استان کمک کنند. سیدپیروز موسوی در 
دیداربا مدیرکل اداره ارشاد استان بوشهر، 
حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری را 
همسو با هدف وفعالیت سازمان منطقه ویژه 
اجتماعی  ایجاد سرمایه  پارس درجهت 
برشمرد.  وی افزود: ازطریق رصد فعالیت های 
هنری و فرهنگی است که می توان درک 
عمیقی از جامعه پیرامونی داشت. موسوی با 
اشاره به شرایط کشور و ضرورت صرفه جویی 
درهزینه ها ادامه داد: ورزش و هنرحوزه هایی 
هستند که با وجود چنین شرایطی نمی توان 
آنها را متوقف کرد، زیرا آثار پرهزینه ای به 

همراه دارد. وی همچنین با 
همه  که  ین  ا به  ه  ر شا ا
فعالیت های فرهنگی و هنری 
ســازمـان مـنطـقـه ویـژه 
ارشاد  ره  دا ا درچارچوب 
وفرهنگ اسالمی انجام می شود، ادامه داد: از 
اینکه در جوار استانی باسرمایه های فرهنگی 
بکر قرار داریم، خرسندیم. موسوی ناشناخته 
بودن هنر و فرهنگ بوشهر را یکی ازموانع 
پیش روی کارآفرینی دراین حوزه برشمرد 
وخواستار معرفی ظرفیت های تاریخی، آوایی، 
نمایشی و...این استان از سوی اداره کل ارشاد 
استان شد. فاطمه کرم پور، مدیرکل ارشاد استان 
بوشهر نیز نگاه سازمان منطقه ویژه درحمایت 
از فرهنگ و هنر را تحسین برانگیز خواند و اعالم 
آمادگی کرد که جشنواره ها، نمایشگاه های 
کتاب، همایش های آیینی و تئاتر، جایزه های 
هنری و... در پایتخت انرژی کشور برگزار شوند.
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 شرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون 
تعمیر 2 دستگاه 
سیار فرآورش 
و یک دستگاه 
تفکیک گر نفت

 شرکت ملی 
مناطق نفت خیز 
جنوب  
امضای 
توافقنامه 
همکاری

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگازکارون از تعمیراساسی دو دستگاه 
)MOS( تویک دستگاه سیارتفکیک گر )MOT( سیارفرآورش نفت
به وسیله متخصصان این شرکت خبرداد.  غالمرضا مفیدی گفت: 
تعمیرات این دستگاه ها برای نخستین بار در این شرکت و با استفاده از 
نیروی انسانی،امکانات و تجهیزات موجود با صرف حدود 20 هزار نفر - 
ساعت نیروی انسانی درمدت 144 روز کاری انجام شده است. وی با 
اشاره به این که باال بردن ضریب اطمینان استمرار تولید با ظرفیت 
حداکثری ناشی از تعمیرات اساسی دستگاه، همچنین ارتقای ضریب 
ایمنی و رعایت الزامات زیست محیطی دستگاه فرآورش از دستاوردهای 
اصلی تعمیرات اساسی سه دستگاه سیارفرآورش است،به روزرسانی و 
پیکربندی سیستم های کنترل PLC، رفع اشکال و کالیبراسیون ادوات 
ابزار دقیق، تعمیر و تعویض راهرو و مسیرهای دسترسی به تجهیزات، 
همچنین تمهید مناسب برای عبور و مرور بین تریلرها به منظور 

جلوگیری از سقوط و آسیب به کارکنان در حین تردد را از دیگر 
دستاورد های این عملیات برشمرد. مفیدی انجام 6 فقره اصالحیه 
فرآورشی برای ارتقای سطح تولید، تعمیر، بازسازی و تقویت شاسی با 
توجه به شناسایی درزهای ایجاد شده در بدنه تریلرهای حمل دستگاه 
فرآورش MOT2 را همزمان با تعمیرات اساسی تجهیزات 
فرآورشی،ازدیگر فعالیت های انجام شده درحین تعمیرات عنوان کرد. به 
گفته وی، تعمیر و بازسازی ادوات برقی و تعمیر و سرویس تجهیزات و 
ادوات سیستم های هوای ابزار دقیق ومواد شیمیایی نیز، دیگر فعالیت های 
انجام شده در فرایند این عملیات تعمیراتی بوده است.  مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت وگازکارون گفت: دستگاه های MOT  و MOS به 
منظور فرآورش نفت و گاز به  صورت سیار از چاه های تعمیراتی یا 
توسعه ای استفاده می شوند و تفکیک ناخالصی های نفت تولیدی چاه ها 

و ارسال نفت تصفیه شده به واحد بهره برداری را انجام می دهند.

 شرکت مهندسی و 
توسعه گاز ایران  

واکسینه کردن لوله های 
گاز در برابر خوردگی

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران دو پروژه انتقال گاز 
در حال اجرا را به عنوان پایلوت با هدف تحقق اهداف 
نظام بومی مدیریت  خوردگی، واکسینه می کند. همسوبا 
استقرارنظام بومی مدیریت خوردگی درشرکت ملی 
انتقال  خط  پروژه  دو  شرکت  این  گازایران، 
گاز»کوهدشت- خرم آباد« درمرحله اجرا و پروژه خوشه 
-خاش را که درمرحله طراحی ومهندسی هستند، 
به عنوان پایلوت برای واکسینه کردن دربرابرخوردگی 
در دستورکارقرار داده است. با هدف آشنایی ذی نفعان 
و استقرار مدیریت خوردگی درفاز EPCI پروژه ها، یک 
دوره وبینار )Webinar( توسط مشاور خارجی دوم 
تیرماه و برای آشنایی با الزام های نظام بومی مدیریت 
خوردگی نیز دو دوره آشنایی درچهارم وپنجم تیرماه 
برای مدیران، مجریان، رؤسا، کارشناسان و مهندسان 
مرتبط با خوردگی برگزار شد. تدوین واجرای »سند 
راهبردی مدیریت خوردگی درصنعت نفت و استقرارآن 
در شرکت ملی گاز ایران« از مهم ترین برنامه های این 
شرکت است.  هدف ازاجرای این سند، بهینه ساختن 
مهندسی خوردگی و رعایت الزام های ایمنی و زیست 
محیطی است تا ریسک های ایمنی به حداقل برسند و 
از نشت مواد هیدروکربنی و گاز نیز جلوگیری شود. 
کنترل هزینه های مربوط به پوشش ها، سیستم حفاظت 
کاتدی، آندی و بازدارنده ها نیز از دیگراهداف اجرای سند 
راهبردی مدیریت خوردگی است. ممانعت از افت 
بازدهی، جلوگیری از اتالف مواد اولیه و محصوالت، 
کاهش هزینه آلودگی در فرایند تولید و محصوالت با 
چشم انداز کنترل و کاهش هزینه های یادشده در صنعت 
نفت ایران، ازدیگر اهداف این سند است. موارد یادشده 
با اعمال روش های پایش، پیشگیری، تجزیه و تحلیل 
مستمر، هم تراز با دیگر شرکت های نفتی جهان تا سال 

1404 دنبال می شوند.

 شرکت نفت فالت قاره ایران    

پاکسازی محیط از ضایعات صنعتی و غیرصنعتی
 شرکت ملی نفت ایران 

انتصاب دبیر کمیسیون مناقصات 
شرکت ملی نفت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سیده فاطمه فاطمی نیا 
را به عنوان دبیر کمیسیون مناقصات این شرکت منصوب 
کرد. در حکم مسعود کرباسیان خطاب به سیده فاطمه 
فاطمی نیا آمده است: »نظر به مراتب تعهد، سوابق، تخصص 
و تجارب ارزشمند سرکار عالی و نظر به پیشنهاد رئیس 
محترم کمیسیون مناقصات، از تاریخ صدور این حکم به 
عنوان دبیر و رئیس دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت 
ملی نفت ایران منصوب می شوید. امید است با استعانت 
ازخداوند متعال در انجام وظایف مهم محوله موفق و موید 

باشید.«

 شرکت ملی گاز ایران 
ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنیان

 

مدیرپژوهش و فناوری شــرکت ملــی گاز ایران گفت: 
فعالیت های این شرکت در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان 
و اقتصاد مقاومتی است تا هدف »رونق تولید« در کشور 

محقق شود. 
سعید پاک سرشت در بازدید ازفعالیت های علمی، پژوهشی، 
فرهنگی، اجتماعی و مرکز رشد و فناوری شرکت پاالیش 
گازشهید  هاشمی نژاد، با قدردانی از اقدام های این پاالیشگاه 
برای اجرای برنامه های علمی، پژوهشی واجتماعی افزود: 
اقدام های علمی و اجتماعی پاالیشــگاه خانگیران مانند 
برگزاری نخســتین نمایشگاه عرضه محصوالت تولیدی 
شهرستان سرخس، نشــان دهنده توجه به مردم بومی، 
خانواده های کارکنان و اجرای مسؤولیت های اجتماعی 
پاالیشگاه است. وی با اشــاره به راه اندازی مرکز رشد و 
فناوری از سوی شــرکت پاالیش گازشهید  هاشمی نژاد 
اظهارکرد: راه اندازی این مجموعه ایده ای نو و تفکری بلند 
است که نشان دهنده توجه به عناوین پژوهشی است. پاک 
سرشت ادامه داد: این مرکزمحیطی برای جذب نوآوری ها 
و خالقیت های مجموعه های کوچکی است که بیرون از 

سازمان فعالیت دارند. 
مدیرپژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران همچنین با 
تاکید بر لزوم شناسایی ظرفیت های شهرستان سرخس 
تصریح کرد: این اقدام موجب حمایت از توان شرکت های 
دانش بنیان است و افزایش اشتغال زایی در منطقه را به 

همراه خواهد داشت.
 پاک سرشت با اشــاره به فعالیت های اثرگذار پژوهشی 
در صنعت گاز یادآورشــد: در سال های اخیر، پروژه های 
پژوهشی و تجاری سازی محصوالت، همچنین دستاوردها و 
فن بازارصنعت گاز با حضورشرکت های دانش  بنیان اجرایی 
شده است که همه آنها درجهت توسعه اقتصاد دانش بنیان، 

رکن اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می روند.

مسؤوالن وکارکنان واحدهای تعمیرات، اچ اس  ای و بهره برداری 
تاسیسات  با حضور درمحدوده مشعل  منطقه الوان  خشکی 
بهره برداری خشکی، به جمع آوری، تفکیک و پاکسازی این محل 
ازضایعات صنعتی و غیرصنعتی پرداختند. این برنامه به همت واحد 
تعمیرات و نوسازی منطقه الوان با حضور بیش از 120نفر ازهمکاران 
عملیاتی و تعمیراتی با وجود شرایط سخت آب و هوایی و با هدف 
کمک به حفظ محیط زیست انجام شد. شرکت کنندگان دراین برنامه 
همه توان خود را به کارگرفتند تا محل تجمع ضایعات صنعتی، 
پاک سازی شود و فضایی زیباتر در تاسیسات خشکی منطقه ایجاد 

کنند.
علیرضا خوشبخت، جانشین تعمیرات و نوسازی منطقه الوان در این 
باره گفت: خوشحالیم که امروزهمه دست به دست هم دادیم و با 
انسجام و همدلی، این محل را پاکسازی کردیم و امیدواریم با 

فرهنگ سازی مناسب، در آینده شاهد چنین مواردی نباشیم.
وی هدف از عملیات پاکسازی محدوده مشعل تاسیسات بهره برداری 

خشکی را جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی مانند آتش سوزی و 
آسیب های جبران ناپذیر برای تاسیسات منطقه برشمرد و افزود: همه 
ما امانت دار محیط زیست برای نسل های آینده هستیم وباید به خوبی 

از آن نگهداری کنیم.
جانشین تعمیرات و نوسازی منطقه الوان افزود: ما توانستیم دراین 
حرکت مقدارقابل توجهی ضایعات فلزی را جمع آوری وتفکیک کنیم 
که این موضوع از منظر اقتصادی برای شرکت ملی فالت قاره ایران 
دارای ارزش افزوده و به نوعی بازگشت سرمایه محسوب می شود و 

ما به یاری خداوند این کار را ادامه خواهیم داد.
خوشبخت گفت: همه اماکن و تاسیسات شرکت ملی فالت قاره ایران 
ازضایعات صنعتی و غیرصنعتی پاکسازی خواهد شد و امیدواریم این 
برنامه عمومی وفراگیر شود تا جایی که کمپ های مسکونی و سواحلی 

را که در اختیار داریم پاکسازی کنیم.

    شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
فعالیت بدون وقفه تاسیسات پس از زلزله 5/7 ریشتری

مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان اعالم 
کرد: وقوع زلزله 5/7 ریشتری 
مسجدسلیمان،  لی  حوا در 
خسارتی به واحدهای عملیاتی 
و تاسیسات نفت و گاز این 

شرکت وارد نکرده است و فعالیت های عملیاتی 
بدون وقفه ادامه دارد. قباد ناصری گفت: زلزله 
نسبتا شدیدی را در استان خوزستان شاهد 
بودیم که اگرچه خوشبختانه تاسیسات این 
شرکت آسیبی ندیده اند، اما خسارت هایی را 
در تعدادی از منازل مسکونی سازمانی مسجد 
سلیمان که قدمت زیادی دارند، برجای 

گذاشته است.
وی ادامه داد: بیمارستان شرکت نفت دراین 

شهرستان نیز خسارت هایی 
دیده است. به گفته ناصری، 
به  شده  وارد  خسارت های 
ساختمان های مسکونی، هیچ 

تلفات جانی نداشته است.
روز دوشنبه)17 تیرماه( زلزله 
حوالی  استان خوزستان،  ریشتری،   5 /7
مسجدسلیمان را لرزاند که محل اصلی زلزله، 

منطقه گلگیر در نزدیکی هفتکل بود.
شرکت بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان 
در گستره سه استان ایالم، خوزستان و 
چهارمحال وبختیاری فعالیت می کند و11 
واحد بهره برداری، چهار ایستگاه تقویت و 
تزریق گاز و چهارکارخانه نمکزدایی را در دایره 

عملیاتی خود دارد.

 سازمان منطقه ویژه انرژی پارس
حمایت از کارآفرینان فرهنگی 

 دانشگاه صنعت نفت
اجرای شیوه نامه اولویت بندی خطوط لوله

 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب   
اعزام گروه های امدادی به مناطق زلزله زده خوزستان

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی مشعل شماره 930

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به منظور انجام عملیات حفاری و خدمات جانبی، با شرکت ملی حفاری ایران توافقنامه 
همکاری امضا می کند.  صفرعلی رئیسی، معاون مدیر امورفنی)حفاری( شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: این 
توافقنامه شامل ارائه خدمات مورد نیازاین شرکت در زمینه عملیات حفاری و تعمیر چاه های نفت و گاز در پنج بخش برای 
یک دوره پنج ساله از سوی شرکت ملی حفاری ایران است. وی افزود:  این پنج بخش شامل عملیات حفاری و خدمات 
جانبی )دکل ها(، حفاری انحرافی، حفاری زیر فشار تعادل )UBD(، نمودارگیری از گل حفاری )Mod Logging( و 
مدیریت پسماند است که  پیش از این برای هر یک از این پنج بخش توافقنامه هایی جداگانه داشتیم. رئیسی اظهارکرد: 
به منظورچابک سازی و بهبودعملیات حفاری، توافقنا مه های پیشین بازنگری و همه آنها دریک توافقنامه ادغام و مفاد آن 
با برگزاری بیش از 50 نشست تخصصی – مدیریتی، تدوین شده است. رئیسی گفت: همچنین با برگزاری بیش از 20 
نشست مشترک با مدیران و کارشناسان شرکت ملی حفاری ایران مفاد توافقنامه جدید بررسی و کاستی های آن برطرف 
شد و اکنون به عنوان یک توافقنامه منسجم آماده امضای دو طرف است. معاون مدیرامور فنی)حفاری( شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب تصریح کرد: شرکت ملی حفاری ایران یکی از بازوهای توانمند شرکت ملی نفت ایران برای تحقق اهداف 
برنامه های تولید است و هرچه این شرکت قوی تر باشد، رسیدن به اهداف تولید نیز سریع تر محقق می شود، از این رو در 
این توافقنامه استفاده حداکثری از امکانات سخت افزاری و نرم افزای شرکت ملی حفاری ایران مدنظر قرار داده شده است.
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 انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت 
ایران 
ظرفیت 
سازندگان 
داخلی در 
تامین نیازهای 
پتروشیمی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، 
صنعت  نیازهای  تامین  برای  زیادی  ظرفیت  

پتروشیمی دارد.
رضا پدیدار، عضوانجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت ایران، به فعالیت این انجمن در دو دهه اخیر در 
بومی سازی تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 
اشاره و تصریح کرد: این انجمن دربازه زمانی یاد شده 
توفیق های بسیاری کسب کرده که به شکوفایی 
صنعت داخل منجر شده است و شرکت های ایرانی 
نیز در روند توسعه صنعت پتروشیمی وساخت و 
تکمیل طرح های توسعه ای این صنعت پیشرو، 

مشارکت باالیی داشته اند.
وی با بیان این که هم اکنون بیش از 75 درصد 

تجهیزات مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت نفت 
کشوردرداخل تولید می شوند، افزود: امروز درحوزه 
ساخت تجهیزات صنعت پتروشیمی ظرفیت باالیی 
وجود دارد که باید از آن به نحو احسن استفاده شود.
پدیدار تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، آماده 
هرگونه همکاری و تعامل برای ساخت تجهیزات، 
قطعه ها ونیازهای گوناگون شرکت های فعال در 

صنعت پتروشیمی هستیم.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با 
تاکید بر این که باید ازسرمایه ها ونخبگان داخلی 
دربخش انرژی استفاده بیشتری شود، تصریح کرد: 
نخبگان بخش انرژی، جزئی از فرآیند صنعت و تولید 
کشور هستند که باید از ظرفیت های آنان استفاده 

شود.
وی گفت: بخش خصوصی نیز دراین زمینه ازهمه 
توانایی های خود در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی 

کشور استفاده خواهد کرد.
پدیداراظهارکرد: درتولید تجهیزات نفت و پتروشیمی 
می توانیم با15کشور از منطقه خاورمیانه و12 کشور 
از منطقه آسیای میانه، تعامالت فنی و گردش 

اقتصادی برقرار کنیم.
وی ادامه داد: درشرایط کنونی نه تنها قادر به تامین 
نیازمندی های صنعت پتروشیمی کشورهستیم، بلکه 
دریک فرآیند10ساله توان آن را خواهیم داشت که 
این تجهیزات رابه خارج ازکشورصادر ومیلیاردها دالر 

درآمد ارزی ایجاد کنیم.

 شرکت گاز استان تهران 
 جذب بیش از

 18 هزار مشترک 

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ازجذب بیش 
از 18هزارمشترک در سه ماه نخست امسال خبر 
داد. احمد دارابی گفت: شرکت گاز استان تهران 
در سه ماه نخست امسال در بخش شهری 16 هزار 
و 577مشترک و در بخش روستایی نیزیک هزار و 
677 مشترک جذب کرده است. وی همچنین 
درباره انشعاب های نصب شده در مدت زمان 
یادشده اظهار کرد: در سه ماه نخست امسال در 
بخش شهری یک هزار و 363 انشعاب و در بخش 
روستایی 587 انشعاب نصب شده است. به گفته 
وی، بهار امسال، 71 کیلومتر شبکه  توزیع گاز نیز 

اجرا شده است.
 مدیرعامل شرکت گاز استان تهران با بیان این که 
بهار امسال، جمعیتی افزون بر 48هزارنفرازنعمت 
گاز طبیعی بهره مند شده اند، درباره حجم گاز 
تحویلی به مشترکان دراین بازه زمانی نیزگفت: 
دراین مدت، چهارمیلیاردو 809میلیون مترمکعب 
گازبه مصرف کنندگان استان تهران تحویل شده 

است.

 پاالیشگاه پارسیان    

معرفی واحد صنعتی سبز برای دهمین سال پیاپی
 شرکت ملی گاز ایران 

فراخوان شانزدهمین کنفرانس 
IGRC علمی- پژوهشی

شرکت ملی گازایران بااعالم زمان برگزاری شانزدهمین 
کنفرانس علمی-پژوهشی اتحادیه بین المللی گاز فراخوان داد. 
این کنفرانس که یکی ازمهم ترین رویدادهای بین المللی 
درصنعت گاز است، پنجم تاهفتم اسفند)24 تا26 فوریه 

2020(به میزبانی عمان برگزار خواهد شد.
 درفراخوان شرکت ملی گازایران از همکاران عالقه مند 
وپژوهشگر در سراسر کشور، همچنین پژوهشگران دانشگاهی 
و دیگر عالقه مندان دعوت شده است که برای شرکت 
درشانزدهمین کنفرانس علمی-پژوهشی اتحادیه بین المللی 
گازبه سایت com.www.igrc2020 مراجعه و ثبت نام 

کنند.
 هفدهمین دوره این کنفرانس نیزقراراست سال 2023 

درایران و به میزبانی شرکت ملی گاز ایران برگزار شود.

 شرکت گاز استان قم 
 بهره برداری آزمایشی از

 طرح ملی سامگ 
بهره برداری آزمایشی از سامانه الکترونیکی مشتریان گاز)سامگ( در 
دفاتر منتخب پیشخوان دولت استان قم آغاز شد. علیرضا نصیری، 
مدیرعامل شرکت گاز استان قم گفت: این سامانه شامل ارائه 22 
خدمت به مشترکان است که پس از ایجاد زیرساخت های الزم 
بامحوریت امور فناوری اطالعات، امور تعرفه ها و قراردادهای شرکت 
ملی گاز ایران و باهمکاری شرکت گاز استان قم به عنوان پایلوت 
کشوری راه اندازی شده است. راه اندازی کامل سامانه سامگ در31 
شرکت گازاستانی، گام بلندی در جهت تحقق اهداف مندرج درماده 
67 قانون برنامه پنج ساله ششم دولت جمهوری اسالمی ایران است 
که موجب تسهیل ارائه خدمات به مشترکان گاز در دفاتر پیشخوان 

دولت و نواحی گازرسانی می شود.

 پتروشیمی ایالم 
B قرار گرفتن بویلر

 واحد الفین در سرویس
 B معاون اجرایی پتروشیمی ایالم از در سرویس قرار گرفتن بویلر  
واحد الفین این مجتمع خبر داد. یوسف شریفی اظهار کرد: با تالش 
نیروهای اجرایی و نظارتی این شرکت و انجام مراحل آماده سازی، 
بویلر B واحد الفین در سرویس قرار گرفت. وی ادامه داد: پس 
ازحدود دو ماه تالش مستمر همه نفرات اجرایی و نظارتی، با انجام 
مراحل آماده سازی سیستم های بویلر، اعم ازتست تجهیزات و 
تنظیم های مربوط به pilot، burner، flame detector این 
بویلر در سرویس قرار گرفت. معاون اجرایی پتروشیمی ایالم تاکید 

کرد: عملیات boil out پس از شارژ مواد شیمیایی آغاز می شود 

شرکت پاالیش گاز پارسیان برای دهمین سال پیاپی پس از دریافت 
گواهینامه نداشتن آالیندگی ازسوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
فارس به عنوان صنعت پاک معرفی شد. فرشید ابدالی دهدزی، مدیرعامل 
پاالیشگاه پارسیان درباره شاخص های مورد نظر برای انتخاب این پاالیشگاه 
گفت: نداشتن آالیندگی، استقرار و پیاده سازی سامانه های مدیریتی در 
شرکت، رعایت الزام های قانونی زیست محیطی، حفظ، نگهداری و توسعه 
فضای سبز، همچنین کنترل و پایش آالینده ها و جلوگیری از آلودگی های 
زیست محیطی از جمله شاخص های مهم در معرفی این پاالیشگاه به عنوان 
صنعت سبز است. وی همچنین مدیریت مناسب پسماندها، نصب و 
راه اندازی سامانه های پایش لحظه ای، ارتقای سطح دانش و فرهنگ زیست 
محیطی مدیران و کارکنان واحدها، بهینه سازی مصرف سوخت وانرژی 
وایجاد نوآوری های زیست محیطی را ازدیگر معیارهای انتخاب در پاالیشگاه 
گاز پارسیان به عنوان صنعت سبز برشمرد. دهدزی تصریح کرد: مجموعه 

این اقدام ها موجب شده است که پاالیشگاه گازپارسیان برای دهمین سال 
پیوسته از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس به عنوان 
صنعت پاک معرفی شود. به گفته ابدالی، همه شاخص ها و پارامترهای تولید 
در شرکت پاالیش گاز پارسیان ازسوی آزمایشگاه های معتمد سازمان 
حفاظت محیط زیست سنجش شده و نتایج به دست آمده گواه آن است 

که مجموع عملکرد این پاالیشگاه برای حفاظت از محیط زیست و بدون 
آالیندگی است. مدیرعامل پاالیشگاه گاز پارسیان با بیان این که به منظور 
بهبود عملکرد پاالیشگاه و رعایت الزام های قانونی، جنبه های زیست محیطی 
درهمه پروژه های پاالیشگاه ارزیابی و کنترل می شود، اظهارکرد: این شرکت 
 HSE- MS و ISO14001 سامانه های مدیریتی محیط زیست شامل
را نیز پیاده سازی و مستقر کرده است. وی با تاکید بر ضرورت استفاده از 
انرژی های پاک تصریح کرد: مباحث مدیریت انرژی، مرتبط با محیط زیست 
است به طوری که هرچه انرژی به شکل بهینه مصرف شود، آثار و پیامدهای 
زیست محیطی کمتری خواهد داشت. مدیرعامل شرکت پاالیش 
گازپارسیان تصریح کرد: با توجه به توضیح اخیر، پاالیشگاه پارسیان، استفاده 
ازنیروگاه خورشیدی رادردستورکار قرار داده که مطالعات آن درحال انجام 
است وانتظار می رود در آینده نزدیک بااجرایی شدن این پروژه، دست کم 

20 درصد برق مصرفی اماکن غیر عملیاتی، با این روش تامین شود.

    پاالیشگاه شهید  هاشمی نژاد 
برگزاری نمایشگاه محصوالت سرخس

هم زمان با سال رونق تولید و با همکاری پاالیشگاه 
نمایشگاه  گازشهید  هاشمی نژاد، نخستین 
محصوالت تولیدی سرخس باهدف حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی برگزار شد. سیدمجید 
منبتی، مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
درباره برگزاری نخستین نمایشگاه محصوالت 
تولیدی سرخس گفت: این نمایشگاه با هدف 
حـمـایت از تـولیـدکنـندگان و شـنـاسایی 
توانمندی های موجود، اعم از خرد، توسعه یافته و 

توانمندسازی آنها برپا شده است.
وی افزود: در این نمایشگاه 70کارآفرین به همراه 
افراد خالق به معرفی محصوالت، توانمندی ها و 
دستاوردهایی که موجب کارآفرینی در سطح 
شهرستان سرخس می شود پرداختند. مدیرعامل 
شرکت پاالیش گازشهید هاشمی نژاد درباره 

برنامه های جانبی این نمایشگاه نیز گفت: درمدت 
زمان برگزاری این نمایشگاه هر روز دو دوره 
آموزشی به صورت رایگان با عنوان نحوه کارآفرین 
شدن، توسـعه کـسـب وکـار، تجاری سازی، 
برندسازی، نحوه صادرات و... ازسوی استادان 

برجسته کشوری در محل نمایشگاه برگزار شد.
به گفته منبتی، تیم ها و کارآفرینان برجسته و نوآور 
این نمایشگاه زیر پوشش و حمایت مرکز رشد 
نوآوری پاالیشگاه شهید  هاشمی نژاد قرار خواهند 
گرفت تا خدمات گسترده ای به صورت رایگان در 

مدت زمان دو سال دریافت کنند.
نخستین نمایشگاه محصوالت تولیدی سرخس 
از11 تا 14تیرماه امسال در محل نمایشگاه های 
دائمی مجتمع مسکونی شهید مهاجر شرکت 

پاالیش گاز شهید  هاشمی نژاد برگزار شد.

www.mashal.ir
اخبار 4 شرکت اصلی

مدیرعامل شرکت گاز استان 
ایالم از اجرای فرآیند حذف 
این  در  گاز  کاغذی  قبض 
استان خبرداد و گفت: این 
طرح با هدف کاهش هزینه ها 
عباس  است.  شده  ز  غا آ

شمس الهی گفت: شرکت گاز استان ایالم 
هم سو با دولت تدبیر و امید و به منظور 
کاهش هزینه ها، صیانت از جنگل ها و منابع 
طبیعی و توسعه دولت الکترونیک، اقدام به 
حذف قبوض کاغذی گاز درچند مرحله 

می کند.
وی افزود: در مرحله نخست این طرح که از 
اواخر تیر ماه 98 اجرایی می شود، قبوض گاز 
در سه شهرستان بدره، ملکشاهی و آبدانان 
حذف و صورتحساب مشترکان به صورت 

پیامک ارسال می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه 

طرح حذف قبوض کاغذی گاز 
در  امسال  آذرماه  پایان  تا 
سراسر استان ایالم اجرا خواهد 
شد، اظهار کرد: مشترکان برای 
دریافت اطالعات صورتحساب 
گاز خود می توانند به 6 روش 
الکترونیکی شامل وب سایت شرکت گاز 
استان، سایت شرکت ملی گاز، سامانه پیامکی، 
تلفن گویا، اپلیکیشن سامانه ارتباطی شرکت 
گاز استان ایالم یا از طریق سامانه جامع ارتباط 
 )CRM( با مشتریان شرکت گاز استان ایالم

اقدام کنند.
به گفته وی، تسریع در دریافت صورتحساب 
اشتراک گاز، تسریع در پرداخت صورتحساب 
و وصول مطالبات، کاهش هزینه های چاپ 
قبوض، کاهش مراجعات مردمی به ادارات گاز 
نواحی، از مزایای اجرای طرح حذف قبض 

کاغذی گاز است.

 شرکت گاز استان ایالم
اجرای طرح حذف قبض کاغذی گاز

 شرکت گاز استان مازندران
گازرسانی به 3 هزار  خانوار روستایی 

مدیرعامل شرکت گاز استان 
مازندران از تخصیص 130 
میلیارد تومان اعتبار برای 
اجرای 30پیمان گازرسانی 
باهدف گازرسانی به سه هزار 
خانوار روستایی دراین استان 

خبر داد.
صغر  ا علی   دید  ز با ر د ر  حمدپو جعفرا
یوسف نژاد، نماینده مردم ساری ومیان رود 
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی و 
محمد جعفری، بخشدار چهاردانگه ساری، از 
روند اجرای پروژه های گازرسانی روستایی در 
به  گازرسانی  گفت:  چهاردانگه  منطقه 
روستاهای این منطقه ازاولویت های شرکت 
گاز استان مازندران است، به گونه ای که 
اکنون همه روستاهای این آن در قالب 30 
پیمان با اعتبار 130میلیاردتومان ازمحل 
اعتبارات بند »ق« تبصره 2 قانون بودجه 

کار  دستور  در   ،93 سال 
گازرسانی قرار گرفته اند.

به گفته وی، با نهایی شدن 
پروژه های گازرسانی به همه 
روستاهای چهاردانگه حدود 
سه هزار خانوار روستایی و 
بیش از 6 هزار واحد مسکونی از نعمت 

گازطبیعی بهره مند خواهند شد.
مازندران  استان  مدیرعامل شرکت گاز 
گازرسانی به منطقه چهاردانگه را در افزایش 
رفاه و آسایش خانوارهای روستایی موثر 
خواند و گفت: گازرسانی به مناطق روستایی، 
نقش مهمی درایجاد مهاجرت معکوس و 

رونق بخشی به اقتصاد روستایی دارد.
احمدپورتصریح کرد: اکنون از409 روستای 
آن  روستای   316 ساری،  شهرستان 
گازرسانی شده و طرح گازرسانی به 83 

روستا نیز در دست اجراست.

تعمیرات اساسی پتروشیمی 
کارون بااستفاده حداکثری از 
با  داخل  ساخت  تجهیزات 
موفقیت به پایان رسید. عملیات 
تعمیرات اساسی این مجتمع 
پتروشیمی بااجرای فعالیت های 

گسترده  ازجمله تعویض سه مبدل مهم 
گلوگاهی واحد که به طورمستقیم مرتبط با 
افزایش ظرفیت تولید بودند، در مدت 20 روز 
انجـام شـد. رفــع مــشــکالت اسـاسی 
کمپرسورهیدروژن برای نخستین بار وتعویض 
packingهای کالم C-37101مربوط به 
سیستم ESP کوره زباله سوز )به منظوربهبود 
شرایط محیط زیست( از دیگر اقدام های انجام 

شده در این تعمیرات اساسی است.
تامین بخش عمده ای از تجهیزات و قطعات 
تعویض شده از محصوالت تولید داخل، یکی 
دیگر ازنکات حائزاهمیت در اجرای عملیات 

تعمیرات اساسی پتروشیمی 
کارون است.

قطعات تعویض شده ازسوی 
این مجتمع به  کارشناسان 
صورت مهندسی معکوس برای 
ساخت به شرکت های ایرانی 
سفارش داده شده است. تعمیرات اساسی امسال 
یکی ازبهترین اورهال های انجام شده دراین 
مجتمع پرتروشیمی بوده است و واحدها در حال 

راه اندازی و در سرویس قرار گرفتن هستند.
شرکت پتروشیمی کارون، نخستین تولیدکننده 
ایزوسیانات ها در خاورمیانه است که بااستفاده از 
گازهای کلر، منواکسیدکربن، هیدروژن و نیز 
تولوئن و اسیدنیتریک قادر است انواع محصوالت 
پایه ای و اصلی پتروشیمی را شامل انواع 
ایزوسیانات ها که دارای ارزش افزوده باالتر بوده 
با کیفیت باال تولید و به بازارهای داخلی و خارجی 

عرضه کند.

 پتروشیمی کارون  
استفاده حداکثری از تجهیزات ساخت داخل در تعمیرات 
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پاسخ: توبه بازگشت به سوي خداست كه با 
پشيماني از گناهان گذشته و تصميم بر 
اجتناب از گناه در آينده و جبران عملي 
اعمال بد، بوسيله اعمال نيك همراه است. 
آياتي كه بر اين معنا داللت دارد، فراوان است، 
اما ما به دليل اختصار تنها به آيه اي اشاره 
می كنيم: » اوست كه توبه را از بندگان خود 
مي پذيرد و گناهان را مي بخشد.«حقيقت 
»توبه« ندامت و پشيماني از گناه است كه 
الزمه آن تصميم جدي بر ترك گناه در آينده 
است و جبران كارهايي كه قابل جبران است. 
گفتن استغفار نيز، بيانگر همين معناست. به 
اين ترتيب اركان توبه را مي توان در پنج چيز 

خالصه كرد: «
ترك گناه- ندامت-تصميم بر ترك در آينده- 
جبران گذشته- استغفار.توبه انقالب در روح 
و جان آدمي است كه او را وادار به تجديد نظر 
در برنامه هاي خود مي كند.»توبه« اختصاص 
به گناه و شخص خاص ندارد، بلكه كافر و غير 
مسلمان نيز اگر در لحظات آخر توبه كنند و 
دين اسالم را بپذيرند، توبه آنها پذيرفته 
می شود.همه انبياي الهي هنگامي كه براي 
مأموريت  منحرف  امت هاي  هدايت 
می يافتند، يكي از نخستين گام هايشان 
دعوت به توبه بود؛ چرا كه بدون توبه و شستن 
لوح دل از نقش گناه، جايي براي نقش 
توحيد و فضائل نيست. پيغمبر بزرگ خداوند 

هود )ع( از نخستين سخنانش اين بود: »اي 
قوم من، از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد، 
سپس به سوي او باز گرديد و توبه نماييد!«در 
پيامبر خدا )ص(  از  معروفي  حديث 
می خوانيم كه فرمود: هر كس يك سال قبل 
از مرگش توبه كند، خدا توبه او را مي پذيرد، 
سپس فرمود: يك سال زياد است، كسي كه 
يك ماه قبل از مرگش توبه كند، خدا توبه او 
را می پذيرد. سپس افزود: يك ماه نيز زياد 
است، كسي كه يك جمعه )يك هفته( قبل 
از مرگش توبه كند، توبه او مورد قبول خداوند 
واقع می شود، باز افزود: يك جمعه زياد است 
كسي كه يك روز قبل از مرگش توبه كند، 
خداوند توبه اش را پذيرا می شود، باز فرمود 
يك روز نيز زياد است! كسي كه يك ساعت 
قبل از مرگش توبه كند، خداوند توبه او را 
می پذيرد، سپس افزود: يك ساعت هم زياد 
است! كسي كه قبل از آن كه جانش به گلو 
برسد در آخرين لحظه حيات و در حال 
را  او  توبه  خداوند  كند،  توبه  اختيار 
می پذيرد!«البته ذكر اين نكته الزم است كه 
توبه در حالت معاينه يعني زماني كه انسان 
مرگ را به چشم خود می بيند و در حالتي به 
صورت اضطرار و از روي ناچاري توبه می كند، 
پذيرفته نمي شود،اما در مورد غير مسلمانان 
بايد توجه داشت كه آنها چند دسته هستند: 
دسته اول: كساني كه حقانيت دين اسالم را 

فهميدند، اما از روي لجاجت و تعصب آن را 
انكار می كنند؛ اين دسته هيچ عملي از آنها 

در درگاه خداوند قبول نمي شود. 
چون با انكار خدا، رابطه بين عمل و حضرت 
حق را بريدند و اعتقادي به جزا و پاداش الهي 
ندارند.قرآن در اين باره می فرمايد: »توبه 
كساني كه كارهاي بد انجام می دهند و 
هنگامي كه مرگ يكي از آنها فرا رسد، 
می گويند: االن توبه كردم، پذيرفته نيست و 
نه توبه كساني كه در حال كفر از دنيا می روند 
)و در عالم برزخ توبه می كنند( اينها كساني 
هستند كه عذاب دردناكي برايشان فراهم 

شده است!«
ظاهر اين است كه آيه مي گويد: »كساني كه 
از گناهان خود در حال صحت و سالمت و 
ايمان توبه كرده اند، اما در حال مرگ با ايمان 
از دنيا نرفتند، توبه هاي گذشته آنها نيز بي اثر 

است«.
توضيح اين كه مي دانيم يكي از شرايط قبولي 
اعمال نيك انسان »موافقت بر ايمان« است 
يعني با ايمان از دنيا رفتن و كساني كه در 
لحظه پايان زندگي كافر باشند، اعمال گذشته 
آنها )حتي اعمال نيكي كه در حال ايمان 
انجام داده اند( طبق صريح آيات قرآن حبط 
و نابود مي  شود، توبه هاي آنان از گناه اگر چه 
در حال ايمان انجام شده نيز در چنين 

صورتي نابود خواهد شد.

عاجزترین و بخیل ترین مردم 
رسول گرامي اسالم )ص( فرمود:

 ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء و ان ابخل الناس من بخل 
بالسالم 

عاجزترين مردم كسي است كه ناتوان از دعا كردن باشد و بخيل ترين 
مردم كسي است كه در سالم كردن به ديگران بخل بورزد.

دعا يعني در خواست كردن از خدا، آسان ترين كارهاست. دعا اظهار 
حاجت، اظهار تذلل مقابل پروردگار است اگر كسي اين كار را هم نتواند 
بكند واز اين عاجز باشد، ناتوان ترين انسان ها شمرده مي شود. بهترين 
دعاها هم همين دعاهاي مأثور از ائمه )عليهم السالم( است. سالم 
كردن محبت و دوستي ايجاد و فضا را لطيف مي كند، بخيل ترين 

وممسك ترين مردم كسي است كه از سالم بخل بورزد. 

چند روزي از آغاز جنگ تحميلي مي گذشت كه 
شهيد عبدالکریم باوي وارد شركت ملي نفت اهواز 
شد.  او با خبر شد كه دشمن بعثي با هجومي همه 
جانبه به سمت اهواز در حركت است. همانند دیگر 
غيور مردان خوزستاني در دفاع از كيان جمهوري 
اسالمي مقابل دشمن تا دندان مسلح قرار گرفت و 
سرانجام پس از چند روز مقاومت جانانه در شامگاه 
16 مهر سال 59 جبهه »دب حران« ميعادگاه 
شهادتش شد و نامش را جاودانه كرد.  همسر شهيد 
درباره وي مي گوید: »همسرم انساني پاك، متدیّن، 
آرام و متين بود. به خانواده و نزدیکان همواره با دیده 
مهر مي نگریست و از انجام دادن هر كاري كه رضایت 
آنان را برآورده سازد، دریغ نمي كرد، زیرا معتقد بود 
رضایت خدا در این است كه دیگران و بخصوص 

نزدیکان از انسان راضي باشند«. 

شهيد 
عبد الكريم باوي 

امام علی )ع( فرمودند: 
َ يَغاُر لِْلُمْؤِمِن َفْلَيَغْر، َمْن ال يَغاُر  »انَّ اللَّ
َُّه َمْنُكوُس الُْقُلوِب« بحار االنوار  َفان
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خداوند براى مؤمن غيرت می ورزد، پس 
او نيز بايد غيرت آورد )غيرتمند باشد(. هر 

كس غيرت نورزد، دلش وارونه است.

نكتههاوپيامها
1- غيرت به معناى حميت و محافظت آبرو 
و ناموس و نگهدارى عزت و شرف است. 
غيرت )احساس درد و احساس مسؤوليت( 
از كماالت انسانی است كه اسباب آن را 
خداوند در وجود آدمی تعبيه كرده است.

2- انواع غيرت را به تعداد پديده هايی كه 
نزد انسان تقّدس و حرمت دارد، می توان 
گسترش داد كه در اينجا به سه نوع مهم 

آن اشاره می شود.
الف- غيرت دينی؛ منظور اين است كه هر 
فرد مسلمانی نسبت به كيان اسالم و آنچه 
به آن مربوط می شود، حساس باشد، با 

تمام توان در حراست آن بكوشد و از 
كوچك ترين خدشه و تعرضی نسبت به 

آن جلوگيرى كند.
ب- غيرت ناموسی؛ حمايت و حفاظت از 
ناموس، ارتباطی تنگاتنگ با شرف و 
مردانگی شخص مسلمان دارد و اسالم با 
تأكيد از او خواسته از ناموس خود دفاع 

كند.
فتواى حضرت امام خمينی )ره( چنين 

خواه  ناموس كسی-  به  »اگر  است: 
همسرش باشد يا ديگران- به قصد تجاوز 
حمله شود، واجب است به هر وسيله 
ممكن آن را دفع كند گر چه به كشتن 

مهاجم بينجامد.« 
ج- غيرت ملی؛ مراد از غيرت ملی، 
احساس مسؤوليت در برابر تماميت ارضی 
كشور اسالمی و دلسوزى و حمايت از 

شهروندان و عزت و شرف آنان است.

درسهایزندگیازامامنخستشيعيان)ع(

پرسش: آيا پذيرش توبه در آخرين لحظه عمر براي مسلمانان است يا ديگران را نيز شامل می شود؟

 

یکشبههویکپاسخ

غيرتومردانگى

کتاب »باغ نماز «
ویژه  نماز  باغ  کتاب 
کودکان و نوجوانان با 
به  وبدیع  نوین  روشی 
منظور شیوه های دعوت 
نماز منتشر  آموزش  و 

شده است.
 این کتاب تالیف حسن 
به  و  است  جعفریان 
کوشش مرکز تخصصی 
نماز وابسته به ستاد اقامه 
نماز کشور منتشر شده و 
در اختیار عالقه مندان 

قرار گرفته است. 

استفاده از اینترنت دیگران 
  پرسش:آیا استفاده از اینترنتی که دارای رمز 
نیست و دائما روشن است و امکان دارد که آن فرد 
آیا حق الناس محسوب  باشد،  از استفاده  آگاه 

می شود؟ چه باید کرد؟
 پاسخ: اگر نسبت به رضایت مالک اطمینان 
نداشته باشید، استفاده از آن جایز نیست و هزینه 

زاللاحكام

شرحاحادیثاخالقیدرسخارجفقهمقاممعظمرهبری

بافرزانگان

معرفیکتابونرمافزار

ندیدی... دیدی،  آنچه 
باقر  محمد  سید  آیت اهلل  ز  ا
که  است  شده  نقل  درچه ای 
مرحوم شهید مدرس بعدازظهرها 
که به درس و بحث حاضر می شد، 
شلوارش پر از گل بود، پس از 
تحقیق و تفحص مشخص شد که 
در خانه خشت می زند. در ایامی 
که متولی مدرسه سپهساالر بود، هفته ای یک روز به دهات 
موقوفه می رفت و کار مقنی ها را که مشغول حفر و الیروبی قنوات 
بودند، ارزیابی و بررسی می کرد. طناب به کمر می بست و وارد 
چاه می شد، سپس مزد آنان را می داد. مدرس در ایام تدریس در 
این مدرسه، روزهای پنج شنبه و جمعه به روستاهای شهریار 
می رفت و سرقنات با مقنی ها کار می کرد. یکی از شاگردان وی 
تعریف می کند که روزی در یکی از آبادیهای اطراف تهران به 
دیدن یکی از دوستان رفتم. آن دوست ضمن صحبت گفت: 
سیدی است که گاه هفته ای یک روز به ده ما می آید، سر قنات 

می رود و بیشتر از همه مقنی ها کار می کند.
 من ابتدا از مطلب گذشتم تا اینکه یک روز عصر پنج شنبه به 
همراه میزبان از ده بیرون رفتیم و بر حسب اتفاق از کنار قنات 
عبور کردیم. مقنی ها مشغول کار بودند، وقتی که دقت کردم، 
دیدم مدرس نیز باالی چاه، مشغول کشیدن دلو از چاه است، 
دیگر نزدیک نشدم و سخنی هم نگفتم.روز شنبه که سر درس 
استاد )مدرس( حاضر شدم، گفتم آقا شخصی شبیه شما را در 
فالن آبادی بر سر چاه دیدم. مدرس در جوابم گفت: کار برای 
کسی عیب و عار نیست وانگهی مزدی را که از این راه می گیرم، 
از هر پولی پاک تر و حالل تر است و از تو می خواهم که با کسی 
در این خصوص سخنی نگویی. سپس این جمله را بر زبان جاری 

می ساخت: ما رأیت ما رأیت )آنچه دیدی، ندیدی(.

       
فشار قبر: عواقب و آثار زيانبار ترك نماز و بىاعتنايى به 
آن، نه تنها در دنيا بلكه در عالم برزخ و آخرت نيز دامنگير 
انسان خواهد بود. رسول اكرم )ص( فرمود: »كسى كه 
نمازش را سبك بشمارد، خداوند فرشته اى را مأمور مى كند 
و قبرش را براى او تنگ سازد و تاريكى در قبر او خواهد بود.« 
بر عكس كسى كه نماز را زيبا به پا دارد، از وحشت قبر در 

امان است.
امام باقر )ع( فرمود:»كسى كه ركوع نمازش را درست انجام 

دهد، وحشت قبر او را نمى گيرد.«
سختى در محشر: رسول خدا )ص( فرمود:»كسى كه نماز 
را سبك بشمارد، در روز قيامت حساب سختى خواهد 

داشت.«
امام صادق)ع( فرمود: »هر كس نماز عصر را عمداً ترك كند 
تا قضا شود، خداوند در قيامت او را تنها و جداى از اهل 

واموالش محشور مى كند.«
محروميت از شفاعت: سومين پيامد ناهنجار كوچك 
شمردن يا ترك نماز، محروم شدن از شفاعت اولياى خدا در 

روز باز پسين است.
قرآن مجيد در سوره مّدثّر، آيه 48 يكى ازعلل محروميت 
ازشفاعت را بى نمازى مى داند و حضرت صادق )ع( در آخرين 
لحظه حيات كه دوستان وآشنايان، دور بسترش را گرفته 
بودند، فرمود:»شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمرد، 

نخواهد رسيد.«
ورود به دوزخ: خيره سرى در برابر خدا و سر بر آستان او 
نساييدن، در واقع، سقوط در دوزخ و گرفتار شدن به آتش 
دورى از رحمت اوست؛ از اين رو نخستين علتى كه دوزخيان 
براى ورود به آنجا بر زبان مى آورند اين است كه:»ما از نماز 

گزاران نبوديم.«
از رسول گرامى اسالم )ص( نيز چنين نقل كرده اند كه 
فرمود:»نماز خويش را تباه نسازيد؛ چرا كه هر كس نمازش 
را تباه كند، با قارون و  هامان محشور مى شود و بر خداست 

كه او را داخل دوزخ سازد.«

آثار ترك نماز و بي اعتنايي به آن در آخرت مفاهیم دینی

اخبار بین الملل

www.mashal.ir
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نشريه کارکنان صنعت نفت ايران معــرفتمشعل شماره 930
صفحه ای برای گسترش و ترويج  فرهنگ، آد  اب و اند  يشه د  ينی

تهيه و تنظيم:  ستاد   اقامه نماز وزارت نفت

نشست دبير شورای فرهنگی واقامه نماز وزارت نفت بامدير پخش منطقه آذربايجان شرقی
 دبير شوراى فرهنگی واقامه نماز وزارت نفت در 
سفر به تبريز طی نشستی، با مدير شركت ملی 
پخش فراورده هاى نفتی منطقه آذربايجان شرقی 
ديدار و گفت وگو كرد.مهدى مجيدى، دبير 
شوراى فرهنگی واقامه نماز وزارت نفت به همراه 
حجت االسالم مجيد كافی، رئيس شوراى اقامه 
نماز شركت ملی پااليش وپخش فراورده هاى 
نفتی ايران در جريان سفر به تبريز و براى شركت 
در جلسه هم انديشی روحانيون و مديران صنعت 
نفت استانهاى آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، 
اردبيل و زنجان با مدير منطقه آذربايجان شرقی 
و ائمه جماعت منطقه ديدار و گفتگو كرد. دراين 
نشست ابوالفضل روح اللهی مدير پخش منطقه 
آذربايجان شرقی با ارائه گزارشی از اقدام هاى 
منطقه در خصوص اشاعه فرهنگ نورانی نماز، 
ضمن اشاره به برخی موارد در حوزه فرهنگی، 
پيشنهادها و راهكارهايی براى ترويج فرهنگ اقامه 
نمازارائه كرد.سپس مهدى مجيدى ضمن تأكيد 
بر بهره مندى از آموزه هاى قرآنی و تأثير اقامه نماز 

در تحقق سعادت فردى و اجتماعی، رهنمودهاى 
الزم را به منظور توسعه و تعالی امورفرهنگی به 
ويژه مسائل آموزشی و اقدام هاى الزم براى ترويج 
فرهنگ اقامه نماز ورشد مكارم اخالقی در محيط 
ادارى بيان كرد.در ادامه، دبير شوراى فرهنگی 
واقامه نماز وزارت نفت، ضمن بازديد از واحدهاى 
ستاد منطقه آذربايجان شرقی در ديدار با 
مسؤوالن و كاركنان منطقه از عملكرد مطلوب 
مجموعه خانواده شركت ملی پخش فراورده هاى 

نفتی ايران به ويژه پخش منطقه آذربايجان شرقی 
تشكر و قدردانی كرد.وى پس از اقامه نماز در نماز 
خانه شهداى پخش منطقه آذربايجان شرقی، در 
جمع نمازگزاران اين منطقه با بيان اهميت ويژه 
خدمات شركت ملی پخش فراورده هاى نفتی 
ايران در تكريم و خدمات رسانی مطلوب به مردم 
درباره لزوم ايجاد فضاى با نشاط در محيط كارى 
و توجه خاص به خانواده و عدم غفلت از آن 

مطالبی را بيان كرد.

اخبارستاداقامهنماز

هزارویکنكته
گريه كودك  و نماز جماعت  

امام باقر )ع( فرمود: هر گاه رسول خدا در نماز صداى 
را سبك تر  نمازش  را مى شنيد،  گريه كودكى 
مى خواند تا مادر آن كودك كه در نماز جماعت بود، 

به بچه رسيدگى كند.
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نگاهی به استفاده نفت در آیین ها و مذاهب  ایران باستان

کاربردهاي مذهبي که براي نفت و گاز شواهدي از آن را در دسترس داريم، شايد به نوعي مهم ترين 
کاربردهاي اين سيال ارزشمند باشد. ايجاد آتش، مهم ترين نكته اي است که باعث شده نفت و گاز چنين 
کاربردي را در امور آيينی  بيابند، خصوصاً اين که بايد توجه داشته باشيم، آتش به واسطه اهميتي که براي 
انسان باستان داشته است )و البته در سراسر تاريخ داشته و دارد( از ديرباز براي انسان اهميت داشته و 
نگاهباني و پرستاري از آن باعث شده تا از نخستين دوران پيدايش آن مورد توجه باشد. طبيعتاً آتش در 
مذاهب ابتدايي و باورهاي مردمان باستان را نيز داراي جايگاهي رفيع می يابيم، عوامل به وجود آورنده و 
نگاه دارنده آن نيز به همين نسبت مهم بوده اند و مهم ترين اهميت نفت و گاز در اين زمينه همانا پايداري 
و ماندگاري و جاودانگي بوده که به واسطه اين منبع سوختي براي آتش ناشي از آن، به وجود می آمده و 
اين منبع راز آلود آتش که باعث مي شد شعله هاي پرلهيب از گزند باد و باران در امان باشند، شايسته 

اهميتي ويژه در باور انسان روزگار باستان شد.

تشكد هاي بود كه به  گويند كه مسجد ميدان نفت )مسجدسليمان( در ايام باستان آ
واسطه گاز دايمًا بدون مواد قابل احتراق مي سوخته و شبيه آن را در بادكوبه قفقاز نيز 

نشان داد ه اند

شايد براي انساني که به تعبير»مرتضي راوندي« در موقع 
کار با چوب پي برد که از مالش دو قطعه چوب خشك به 
يكديگر آتش روشن مي شود ولي چون اين کار زحمت بسيار 
داشت، در حفظ و نگهداري خرمن آتش کوشيد، هيچ 
مژده اي بهتر از اين نبود که طبيعت منبع اليزالي را براي 
خرمن آتش پديد آورده نياز به نگاهداري ندارد.منبع اليزالي 
که به واسطه چشمه هاي خودجوش از خلل و فرج به سطح 
زمين رسيده بود و ساکنان مناطقي که واجد چنين 
چشمه هايي بود از ديرباز با آن آشنايي داشتند و از آن 
استفاده می کردند. چنين مناطقي مي توانست مردمان ديگر 
را نيز از نواحي هم جوار به خود فرا بخواند. مردماني که در 
نقاط ديگر براي نگهداري آتش مشكالت فراواني داشتند.

جواهر لعل نهر و مي نويسدهر جا و هر وقت يك آتش 
طبيعي روشن مي شد، مردمان آن زمان سعي می کردند با 
ريختن برگ هاي خشك و چوب برروي آتش آن را زنده 

نگاهدارند و نمي گذاشتند که آتش خاموش شود.
براي چنين مردمي طبيعي بوده که وقتي آتشي را 
بشناسند که خاموشي ناپذير است چقدر برايشان مهم و 
جذاب بوده است. اين جاذبه قبل از آن که جلوه مذهبي و 
اعتقادي پيدا کند، البته به واسطه اهميت کاربردي آتش 
براي انسان مورد نظر ما بوده است. کاربردهايي که در فصول 
قبلي به پاره اي از آنها اشاره کرديم. اهميت آتش به حدي 
بود که مردمان روزگار باستان آن را ستايش و پرستش نيز 
نموده اند.در جغرافياي تاريخي که مورد پژوهش ماست و 
مناطق هم جوار آن نيز اين اهميت براي آتش وجود داشته 
است،پاکي و پاك سازي شايد از مهم ترين مسائلي بوده که 

براي آتش تصور مي شده است.

آتشدرایرانباستان
هاشم رضي به اين باور ايرانيان باستان اشاره مي کند که 
آتش را چندان خّوره )فره، روشني( است که هر چيز که به 
وي رسيد، چون خويشتن پاك کند.هم چنين مي دانيم که 
آتش نزد هندوان به عنوان آگني نزد ايرانيان به نام آتر 
نيايش مي شده و هر چند آيين نيايش در نزد هر دو قوم 
يكسان نيست اما اصل نيايش و نزد هر دو قوم بوده است.

عبدالحسين زرين کوب اين خصوص معتقد است، اين که 
آتش در گاثه ها مظهر عدالت خوانده مي شود و آگني هم در 
ودا عنوان بي دروغ دارد. نقش اين عنصر را در داوري بين 
پاك و ناپاك و دريت و نادرست به ادوار قبل از جدايي اقوام 
هندي و ايراني مي رساند.گو اين که وقتي بر سنت ابراهيمي 
و حكايت عبور از آتش نيز توجه مي کنيم، متوجه مي شويم 
که اعتقاد به داوري آتش، محدود به اين نژاد نيز نبوده و در 
بين النهرين و جاهاي ديگر نيز داراي سابقه بوده است. شايد 
اين يكي از اشتراکات در باورهاي آريائيان با ساير اقوامي 

باشد که چنين نشانه هاي تاريخي را به يادگار گذاشته اند.
آريائيان از ديرباز مظاهر طبيعت را ستايش مي کرد ه اند. 
پرستش و احترام به عناصر چهارگانه يعني آب، آتش، باد و 
خاك در ميان ايشان متداول بوده است، بعدها اين شيوه 
احترام در ميان ايرانيان حفظ شده است.مرتبط ترين مسئله 
در خصوص وجود منابع نفت و گاز طبيعي در منطقه 
خوزستان ايران و کاربردهايي است که براي اين منابع 
طبيعي در خصوص ايجاد آتش جاويدان و امور مذهبي وجود 
دارد، وجود چشمه هاي خودجوش نفت و گاز است. اشتهار 
منابع نفت و گاز منطقه و شواهدي که از جوشش طبيعي اين 
منابع ارزش مند از ديرباز در منطقه وجود داشته اين احتمال 
را پيش مي آورد که تصور نماييم اين نكته نيز در انتخاب 

پارسوماش براي استقرار اوليه بي تأثير نبوده است.
وجود چشمه هاي نفت و گاز در مسجدسليمان، از جمله 
مواردي بوده که از ديرباز اذهان را به خود مشغول مي نموده 
و اعجاز آفرينش را در مقابل انسان به نمايش مي گذاشته 

است. مشخص ترين آثاري که در مسجدسليمان از آن 
دوران به يادگار مانده است، بناهاي صفه اي بسيار کهني 
هستند که شواهد حكايت از فروزاني آتش جاودان در آن 
و  سرمسجد  به  موسوم  آتشكده هاي  است.  داشته 
بازديد  اين محل  از  بردنشانده.مستشرقين متعددي 
نمود ه اند و تقريباً تمامي ايشان در کاربرد مذهبي و آتشكده 

بودن آن اتفاق نظر دارند.

مسجدسليمانونفتوگازباستان
يكي از ايشان ماکسيم سيرو است که از مسجدسليمان 
و آتشكده هاي آن بازديد نموده و نتيجه مشاهدات خود را 
در 1973 منتشر نموده است. وي آنچنان که از نوشته هايش 
مشهود است، به شدت تحت تأثير اين منطقه قرار گرفته و 
مشاهدات خود را باعث حالت وصف ناشدني حاکي از 
آرامش و عظمت بيان مي نمايد و در توصيف يكي از 

آتشكده هاي مسجدسليمان مي نويسد:
احتمال دارد که اينجا نقطه اي بوده که گازهاي زيرزميني 
از آن بيرون مي زده، ولي به گمان ما احتمال اين که اين 
پديده در وسط تخت گاهي بنا به وقوع پيوسته باشد، بيشتر 
است چرا که در آن جا زمين نشت کرده و نشان مي دهد که 
زيرزمين داخل خلل وفرج يا حتي خالي بوده است.البته 
ماکسيم سيرو به طور مشخص در خصوص آتشكده 
سرمسجد صحبت مي کند، اما وقتي به تشابه بردنشانده و 
سرمسجد و خصوصاً نشست زمين در وسط تختگاهي باالي 
هر دو صفحه دقت مي کنيم، می توانيم حرف او را به هر دو 
آتشكده شناخته شده در مسجدسليمان تعميم دهيم.

سراورل اشتاين نيز از جمله کساني است که ضمن تفحص 
در اين منطقه بسياري از سكه هاي باستاني را پيدا نموده و 
به بررسي رابطه احتمالي منابع گاز و آتشكد ه هاي مذکور 

پرداخته است و مي نويسد:
در اينجا زبانه هاي آتش که از منابع اليزال گازهاي 
طبيعي باال مي رفت، بي گمان زايران را به سوي خود 

مي کشيده است.
نشت نفت و گاز از سطح زمين در منطقه، همان گونه که 
پيش تر گفتيم، از ادوار بسيار دور وجود داشته است. 
موقعيت خاص جغرافيايي و فعاليت هاي کوه زايي، نزديك 
بودن مخزن طبيعي به سطح زمين و شكستگي احتمالي 
گسل زمين به همراه زمين شناسي خاص منطقه و وجود خلل 
و فرج فراوان در آن از مهم ترين داليلي است که مي توانيم 
براي رابطه منابع نفت و گاز منطقه با کاربردهاي مذهبي 
پارسيان در آتشكده هاي منطقه شاهد بياوريم. چرا که آتش 
از ديرباز براي انسان مهم بوده و او را به ستايش واداشته 

است.
دور نيست اگر تصور نماييم آن هنگام را که مهاجران 
پارسي به منطقه اي کوهپايه اي رسيدند که آتش پر لهيب و 
بزرگي از دل زمين بيرون مي آمد و حيران از اين پديده براي 
نگاهداري و پرستاري از آن صفه هاي بر آن به وجود آوردند 
و پس از آن در کنارش به نيايش پرداختند! آتشي که بر اثر 
نشت و گاز و در اثر رعدي مهيب حتي مدت ها پيش از حضور 

پارسيان در منطقه به وجود آمده بود!
همچنان که قرن ها بعد همين آثار کاوشگران نفت را به 
منطقه مسجدسليمان کرد تا اولين شهر نفتي ايران و 
خاورميانه در آن شكل گيرد. در تاريخ نفت می بينيم که 
کاوشگران با دريافت اطالعات و اخباري از وجود چشمه هاي 
نفت در حوالي شوشتر و منطقه بختياري براي حفاري 
رهسپار اين منطقه شدند.يكي از قديمي ترين گزارشات 
منتشر شده در خصوص جغرافياي خاص منطقه، گزارشي 
است که ماژور راولين سون در مجله انجمن پادشاهي 
جغرافيايي در لندن منتشر نمود و بدون شك امثال چنين 
گزارشاتي در کشف صنعتي نفت در منطقه بسيار مؤثر بود.

بررسي وضعيت آتشكده هاي پارسوماش در منطقه نفت 
خيز مسجدسليمان، شواهد خوبي از کاربردهاي مذهبي 
نفت و گاز در ايران باستان به ما ارايه مي نمايد.رومن 
گيرشمن مي نويسد: در اين مكان )مسجدسليمان( بقاياي 
تپه مصنوعي که به کوه تكيه داده ديده مي شود، چون بعضي 
علما تصور وجود نفت در زيرزمين هاي دره آن کرده اند آن 
را آتشكده  هايي پنداشته اند که آتش دايمي وي بر اثر صعود 
ابخره )گاز( تأمين می گرديد.ماکسيم سيرو نيز در ادامه 
گزارش سابق الذکرش مي نويسد: وقتي ما وجود شيبي را در 
زير ديوار نگهدارنده که به صفه شمالي منتهي مي شود، در 
نظر بگيريم، اين فرضيه که با اقدام به حفاري صحت و سقم 
آن را مي توان معلوم کرد، ارزش پيدا خواهد کرد. از آنجا که 
اين سراشيب بي جهت و از روي هوا و هوس ساخته نشده، 
جا دارد تصور کنيم که به زيرزمين يا حجره زيرزميني که 
کاربرد خاصي داشته و در حال حاضر پر و مسدود شده، 
منتهي مي شده است. آتش جاودان و ماندگار که در بسياري 
از منابع بدان اشاره شده، جز با سوخت گاز يا نفت طبيعي 
قابل تأمين نبوده و چه کاربردي براي نفت و گاز در زمينه 
مذهبي مهم تر از اين مي تواند وجود داشته باشد.ايزيدور 
خاراکسي مي گويد: در شهر آساك، آنجا که اشك تاج گذاري 
کرد، آتش جاودان را نگاهداري می کردند و سكه هاي 
مكشوفه پارتي و اشكاني در بردنشانده مؤيد رونق اين 

منطقه در دوران مذکور نيز بوده است.

تاریخچهمیگوید
مسعودي در مروج الذهب و تنبيه و االشراف اشاره 
مي نمايد که بالدآسك مابين بالدفارس و خوزستان است و 
آتش آن در شب از بيست فرسخ ديده مي شود. همچنين 
مي آورد که آن در بالد اسالم مشهور است و اطمه بالد آسك 
به معني چشم آتشي است که از زمين آسك بيرون مي آيد. 
اشاره به کاربردهاي مذهبي و آتش جاودان منطقه در 
گزارشات افراد ديگري همچون استخري نيز تكرار مي شود. 
محمدعلي امام شوشتري از قول استخري مي نويسد: مردم 
خوزستان را به ناحيه آسك در سرحدفارس کوهي است که 
پيوسته از آن شعله مي کشيد و خاموش نمي شد. در شب 
آتش آن ديده مي شود و در روز دود آن از دور به نظر مي آيد 
و محتمل است که در اصل چشمه نفت يا قير بوده و در قديم 
آتشي در آن افتاده باشد و اين را از کسي نشنيده و عالمتي 
بر آن نيافته اند بلكه به حدس خود می گويند.امام شوشتري 
عالوه بر اين نقل قول، خود نيز مستقيماً به مسجدسليمان 

و آتش هاي گازي آن اشاره مي نمايد و مي نويسد:
گويند که مسجد ميدان نفت )مسجدسليمان( در ايام 
باستان آتشكد هاي بود که به واسطه گاز دايماً بدون مواد 
قابل احتراق مي سوخته و شبيه آن را در بادکوبه قفقاز نيز 

نشان داد ه اند.
و در جاي ديگر نيز مي آورد:

از  يكي  پيداست،  آن  وضع  از  چنانكه  صفه  اين 
آتشكده هاي روزگاران قديم است که به مناسبت مجاورت 
چشمه نفت در اين حدود ساخته شده تا احتياج به سوخت 
ديگري نباشد و دور نيست که سوخت آن از گاز نفت بوده 

که خودبه خود از زمين باال می آمده.
نكته اي که بايد بدان توجه داشته باشيم، لزوم سرباز 
بودن آتشكده هايي است که با سوخت گاز يا نفت طبيعي 
مي سوخته اند چرا که گاز ناشي از اين احتراق خود مسموم 
کننده و مر گ آور بوده و حتماً مي بايست در هواي آزاد رها 
شود تا آسيبي به پرستش کنندگان نرساند. اين امر پس از 
دوران هخامنشي نيز ادامه داشته و حداقل تا دوره پارتي 
نيز شواهدي از آن را در دست داريم. در آتشكده سابق الذکر 
» بردنشانده« حجاري هايي از دوره اخير پارتي و سكه هاي 
متعدد و درميان اشيا نذري نقش برجسته اي پيدا شد که 

اميري را در حال پرستش آتش نشان مي دهد. قبل از اين 
اثر پارتي تقريبًا همه نقوش برجسته بر فراز مقبره هاي 
شاهان هخامنشي نيز شاه را در حالي که در برابر قربانگاهي 
که در آن آتش شعله ور است، نشان مي دهد. چه تعداد از 
اين آتش هاي شعله ور با سوخت گاز طبيعي بود ه اند؟ بدون 
شك معدودي که جايگاه آتش جاودان داشته و البته از 
اهميت بيشتري برخوردار بوده اند.حداقل در شوش که 
پيشتر و از روزگار عيالمي با نفت و مشتقات آن آشنايي 
داشتند شواهدي ثبت شده داريم، از اين که اردشير دوم 
معبدي در اين شهر به شكل برجي مكعب شكل ساخته که 
داراي اتاقي براي آتش مقدس بوده و آتش در اين اتاق 
مي سوخته اما مراسم مذهبي در هواي آزاد انجام مي گرفته 
است.بر سكه هاي شاهان پارس افسر و نشانه هاي شاهي، 
تصوير پرستش گاه، آتشداني با آتش شعله ور و مظاهري از 
ماه و ستاره ضرب شده که نشان مي دهد در استان پارس 

آتش مقدس را ستايش می کردند.

آتشجاویدان
آتشدان ها بيشتر در نواحي ايران وجود داشته اند و مورد 
استفاده قرار مي گرفتند.همچنين آتشكده هاي با سوخت 
گاز نيز تا چند قرن پس از حمله اعراب هم چنان روشن 
بود ه اند و موج هيبت و خشيت بر خيال مردمان مي افكندند 
تقديس  و  اعجاب  از احساس جادويي  را  و جهان ها 
مي آکندند. اين آتش ها را در پرتو جمالي ازلي از اهورامزدا 
و مظهر خير و برکت می دانستند.جهانگردان و جغرافي 
نويسان اسالمي مانند بودلف، مسعودي، ياقوت حموي و 
محمدبن زکريا قزويني از اين پديده شگفت که آتش از زمين 
برمي خيزد، ياد کرده اند.آتشكده باکو تا اواخر قرن نوزدهم 
ميالدي هم بر جاي بود و ناصرالدين شاه قاجار گزارش بازديد 
از آن را در سفرنامه خود آورده است. شاه در گزارش خود 
شرحي از مراسم دعا و نيايش و متصدي آتشكده را که يكي 
از پارسيان هند بود نيز، نقل مي کند.اما کاربردهاي نفت و 
مشتقات آن در زمينه امور مذهبي تنها به اين استفاده نبوده 
است. ميل به جاودانگي و اعتقاد به زندگي پس از مرگ از 
کهن ترين باورهاي انسان روزگار باستان است که شواهد 
فراواني در اين خصوص به دست آمده است. موميايي کردن 
و اندود کردن تابوت هاي گلين و سفالين و همچنين گذاردن 
ابزار و ادوات و زيورآالت به همراه مردگان در قبرها مهم ترين 
داليلي است که براي اين باور باستاني مي توانيم شاهد آوريم 
و در اين زمينه نيز قير طبيعي به عنوان يك مشتق نفتي، 
کاربردي ويژه داشته است. در هزاره سوم پيش از ميالد، 
مرده ها را در عيالم در تابوت هاي ساده گلين و بعدها در 
تابوت هاي سفالين که اغلب با قير اندود مي شدند، دفن 
مي کردند. سر مرده هاي مرد را معموالً با سربند پارچه اي 
پوشانده و برروي آن برگ هاي ظريفي از طال و نقره و مفرغ 
دوخته می شد. هداياي وقفي درون قبور نيز عبارت بودند 
از ظروف ساخته شده از سفال، قير طبيعي، مرمر و مس.
خاصيت عايق کاري و ايزوله سازي قير طبيعي و ماندگاري 
شگفت آن در گذر زمان باعث مي شود تا نقش آن را در 

موميايي مصري بسيار مهم بدانيم.
در ايران باستان نيز در مورد خاص کورش هخامنشي و 
تدفين وي در پاسارگاد به اين نكته توجه داشته باشيم که 
اگر کورش در شمال شرق ايران به دست ماساژت ها کشته 
شده باشد، احتماالً جسد او را موميايي نموده و آنگاه به 
پاسارگاد منتقل کرده اند.نظير اين کار را در پازيريك نيز 
مشاهده می کنيم، زيرا جسد موميايي شده صاحب آن 

آرامگاه اکنون در موزه لنين گراد موجود است.

منبع: فرشيد خداداديان، کاربردهای نفت و گاز در 
ايران باستان
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در  حضور  کنار  در  سفر  از  جديدی  شكل  تجربه 
اقامتگاه های بوم گردی، دريچه ای تازه از يك مسافرت به 
يادماندنی را به رويتان می گشايد. در اين تجربه جديد، نه 
تنها آسيبی به محيط زيست نمی رسد، بلكه باعث حفاظت از 
آن و حمايت از مردم بومی   مناطق مختلف نيز می شود.  در 
اين ستون مخاطبان را با تمام آنچه الزم است درباره بوم گردی 
بدانند، آشنا می کنيم؛ سفر و اقامتی متفاوت که خيلی از ما 
هنوز آن را تجربه نكرده ايم. پس اگر از عالقه مندان به سفر 

هستيد، اين ستون را دنبال کنيد. 

بوم گردی
قبل از هر چيز بهتر است با واژه بوم گردى آشنا شويد. كلمه اى كه 
از دو بخش اكو»Eco« و توريسم »Tourism« تشكيل شده است. 
اكو برگرفته از زبان يونانی و به معنی آميزه  اى از مفاهيم محيط زيست 
و زيستگاه و توريسم هم به معناى گردشگرى است. نكته جالب توجه 

اينكه معادل اكوتوريسم در فارسی، بوم گردى است.
در تعريف بوم گردى می توان گفت، نوعی مسافرت پايدار و بی ضرر 
در طبيعت است كه از محيط زيست حمايت و به حفظ آن كمك 
می كند. انجمن بين المللی بوم گردى هم در تعريفی ساده تر، بوم گردى 
را سفرى مسؤوالنه به مناطق طبيعی عنوان كرده كه باعث حفظ 

محيط زيست و بهبود رفاه مردم بومی می شود.

بوم گرد 
بوم گرد يا اكوتوريست هم به گردشگرى گفته می شود كه از يك 
منطقه و جاذبه هاى آن ديدن و از امكاناتش استفاده می كند. اين 
بازديد، كمترين اثر منفی را بر ساختار محيط می گذارد، به اين دليل 
كه بوم گرد، خود را نسبت به محيط اطرافش مسؤول می داند و تالش 

می كند تا الگوى زيستی و فرهنگی منطقه سفرش را حفظ كند. 

اقامتگاه بوم  گردی
اقامتگاه بوم گردى، جايی براى اقامت مسافران است؛ محلی كه 
منطبق با فرهنگ و جغرافياى آن منطقه باشد. در سال هاى اخير 
اين اقامتگاه هاى محلی در ايران بيش از آنچه تصور می شد، مورد 
استقبال قرار گرفته اند. اين اقامتگاه هاى زيبا كه حضور در آنها شما را 
به عمق تاريخ می برد و آرامش را مهمان لحظاتتان می كند، نقطه مقابل 
هتل ها و مهمانسراها هستند. اقامتگاه هاى بوم گردى كمی هستند كه با 
وجود قرار گرفتن در يك منطقه جغرافيايی شبيه به هم باشند. بوميان 
مناطق مختلف جغرافيايی ايران بر اساس شرايط ساخت و ساز و از همه مهم تر 
طبق فرهنگ منطقه خود، دست به ساخت چنين اقامتگاه هايی می زنند يا 
خانه هاى قديمی و روستايی خود را به شكلی بازسازى می كنند كه مسافران 

جذب و عالقه مند به حضور در آنها شوند. مالكان اين اقامتگاه ها به داشتن سبك 
سنتی اصرار دارند، مسأله اى كه وجه تمايز آنها با هتل هاى چند ستاره است.

بز قورمه؛ کرمان
يكی خوشمزه ترين غذاهاى 
قورمه  بز  كرمان،  محلی 
است. همان طور كه از 
اسم اين غذا پيداست، 
تهيه  بز  گوشت  از 
طعم  و  د  می شو
بسيار مطلوبی دارد. 
اين غذا چيزى شبيه 
به آبگوشت است كه 
د  خر ن  نا ن  آ ر  د
به  سفر  در  می كنند. 
تمام  در  می توانيد  كرمان 
رستوران هاى اين شهر بز قورمه را 

امتحان كنيد تا طعم آن تا مدت ها در خاطرتان بماند.

قيمه نثار؛ قزوين
سنتی  ى  ا غذ ين  ا
لعاب  و  خوش رنگ 
ايران را بايد در قزوين 
 . كنيد ن  متحا ا
قيمه نثار با مخلفات 
زيادى كه دارد، به 
يكی از انواع غذا هاى 
خوشمره و پرطرفدار 
ايرانی تبديل شده است. 
گاهی در گويش عاميانه به 
نيز  نسا  قيمه  را  آن  اشتباه 
می گويند. اين غذا درگذشته جزو غذاهاى 
مجلسی بوده و در عروسی ها به عنوان شام به همراه سبزى خوردن 

سرو می شده است.

چكدرمه؛ بندر ترکمن
اين غذا كه با نام هاى چكدرمه، 

چكديرمه يا چگدريمه شناخته 
می شود، در صدر فهرست 

استان  سنتی  هاى  غذا
گلستان قرار دارد. غذايی لذيذ 

كه بيشتر در سفره هاى مراسم  
مهم از جمله عروسی ديده 

می شود و شباهت زيادى به 
استامبولی پلو دارد. چكدرمه، 

منطقه  و  تركمن  بندر  مخصوص 
آق قالست و به شكلی سنتی درون ديگ 

مخصوصی به نام »قازان« پخته می شود كه عطر 
و بوى آن هوش از سرتان می برد. 

دانستنی های بوم گردی 

ايرانيان به داشتن هنرهاى مختلف شهره هستند، يكی 
از اين هنرها كه با زيباترين اشكال هندسی و با به كارگيرى 
علم رياضی شكل گرفته، هنر معرق كارى است. معنی لغوى 
معرق وصله، تكه و رگه است، يعنی می توان هر كار رگه دارى 
را معرق ناميد؛ ولی مفهوم آن در هنر، ايجاد شكل و 
طرح هاى زيبايی است كه از تلفيق چوب هاى رنگی يا 
تكه هاى ريز چوب، فلز، پارچه، كاشی و... در زمينه چوب يا 

پلی استر سياه نقش می بندد. از تطبيق آن با هنر كاشيكارى 
می توان رابطه اين دو هنر را دريافت. تاريخ پيدايش 
معرق كارى بدرستی مشخص نيست؛ اما گفته می شود كه 
اين هنر زيبا در دوره سلجوقيان به اوج خود رسيده است.  
در بيشتر شهرهاى ايران، بخصوص در اصفهان، تبريز، يزد 
و كاشان می توان نمونه هايی از معرق كارى و كاشی معرق 

را در ساخت ابنيه تاريخی ديد.

مناطق مختلف ايران با توجه به مواد اوليه خاص خود، 
غذاهای محلی و معروفی دارند که می توان با امتحان کردن 
آنها، طعم های جديد و لذيذی را تجربه کرد. از اين پس در اين 
ستون می خواهيم مخاطبان هميشه همراه را با غذاهای محلی 

ايران آشنا کنيم.

 اقامت در روستا
در سفر به ارفع ده اگر قصد ماندن داريد، می توانيد 
شب را در امامزاده ای که در ورودی روستا قرار گرفته، 
بگذرانيد. در حياط اين امامزاده، چشمه جوشانی ديده 
می شود که در تمام فصول سال، جاری است. در داخل 
روستا هم يك حسينيه وجود دارد که می توان با 

هماهنگی در آن اقامت داشت. 

بهترين فصل 
بهار اين منطقه خوش آب و هوا با آن مسير جنگلی  
سرسبز، روح انسان را نوازش می کند.  زمستان ارفع ده 

هم با بارش برف سنگين و سخت همراه نيست و پاييزی 
هزار رنگ دارد. با اين حال اگر قصد داريد از بودن در 
اين منطقه لذت ببريد و به گشت و گذار بپردازيد، بهتر 

است فصل بهار يا پاييز را انتخاب کنيد.

جنگل ارفع ده
برای رسيدن به مناطق جنگلی اين منطقه، ابتدا بايد 
از مراتع و چمنزارهای روستا عبور کنيد و در انتها به 
جنگل ارفع ده برسيد. با پيشروی در عمق جنگل، مناظر 
بكری پيش رويتان قرار می گيرند که نمی توان لحظه ای از 
آنها چشم برداشت. از ديگر جاذبه های طبيعی  و ديدنی 

اين منطقه بايد به ارفع کوه و چشمه پراو اشاره کرد. 

ارفع کوه
دارد؛  قرار  ارفع کوه  دامنه  در  روستا  اين 
کوهستانی مرتفع که مناظری در آن جا خوش 
کرده اند و تلفيقی از صخره، سنگ، درختان 
تنومند و دشت های زيبا هستند. ارفع کوه به دليل 
از  يكی  زيبا،  و چشم انداز های  تنوع  داشتن 
مسيرهای مورد عالقه کوهنوردان و گردشگران 
محسوب می شود. در قله ارفع کوه، کمپی کوچك 
وجود دارد که کوهنوردان می توانند برای بيرون 
بردن خستگی از تن خود، از آن استفاده کنند و با 
آسودگی خاطر، غرق در چشم اندازهای زيبای اين 

قله شوند.

چشمه پراو
اين چشمه پرآب که از قلب زمين می جوشد و در گويش 
محلی به آن پراو می گويند، مسافران را محو آرامش خود 
می کند و ذهن  آنها را به دوردست ها می برد. آب اين چشمه 
گوارا و قابل آشاميدن است.  از جاذبه های گردشگری و 
طبيعت گردی اين منطقه می توان به غار اسپهبد خورشيد و 
قلعه کنگلو، درياچه شورمست، روستای سنگده و جنگل راش 
اشاره کرد.  مسير دسترسی به آن تهران - دماوند و فيروزکوه 
است. با عبور از فيروزکوه و ادامه مسير از شورآب و ورسك، 
حدود ۲ کيلومتر پس از سرخ آباد، خروجی سمت چپ جاده 
را در پيش بگيريد. پس از 15 دقيقه رانندگی و عبور از امامزاده 

سام و الم،  ارفع ده را مقابل خود می بينيد.

ارفع  ده 
تابلویی از زیبایی های طبیعت

معرق کاری

توصيه
 در اين منطقه بكر که 
مملو از زيبايی است، هيچ 
زباله ای ديده نمی شود. پس 
يك  عنوان  به  هم  شما 
گردشگر، اين نكته را مورد 

توجه قرار دهيد. 

 حتی االمكان از روشن 
کردن آتش در اين منطقه 
خودداری کنيد. در صورت 
لزوم و روشن کردن آتش، 
فراموش نكنيد که قبل از 
ترك محل از خاموش بودن 

آن مطمئن شويد.

  بدون داشتن تجربه، 
کمك  و  الزم  تجهيزات 
راهنمايان، برای صعود به 

قله اقدام نكنيد. 

يكی از فاخرترين آثار هنری ايران، صنايع دستی 
است؛ صنعتی که با استفاده از هنر دست افراد به واسطه 
ابزارهای اوليه و مواد بومی شكل گرفته است. هويت 
هر کشوری را بايد در ال به الی فرهنگ و تاريخ آن 
سرزمين جست وجو کرد. آثار هنری به عنوان 
بخشی از هويت فرهنگی ايران توانسته با ايجاد 
اليه های مختلف بومی و ملی، رسالت خود را به 
نحوی شايسته انجام دهد. در هر شماره از 
اين بخش، به معرفی يكی از صنايع دستی 
ايران می پردازيم؛ هنری که آشنايی با 

آن مطمئنا به کارتان می آيد. 

شبنم اعماری - روستای » ارفع ده« يكی از جاذبه های 
طبيعت گردی شناخته شده در ايران است  که در فاصله 
90 کيلومتری ساری و 1۸0 کيلومتری شمال شرق تهران 
قرار گرفته است. سرزمينی با درختان درهم تنيده، 
چشمه های پرآب، کوه های سر به فلك کشيده و 
چشم اندازهای بی نظيری که چشم هر مسافری را 
می نوازد.  در اين روستای کوچك و بسيار زيبا، فقط 100 
خانوار سكونت دارند. در بهار درختان نيمه عريان اين 
دهكده که در احاطه مه هستند، حسی رويايی به انسان 
منتقل می کنند. تابستان هايی خنك دارد و پاييزش را 
می توان به تمام شعرهای عاشقانه تشبيه کرد.  درختان 
و درختچه های منحصربه فردی مانند سف، تل، تلكا، 
زرشك، آالش و الزه به همراه گياهان ريشه دار وحشی 
مانند ازگل، وليك، زال زالك، سولس و ته دونه، در کنار 
پوشش گياهی که در آن می توان گالبی وحشی، ازگيل 
وحشی، گوجه وحشی، خرمالوی وحشی، وليك قرمز و 
سياه، زرشك، توت فرنگی وحشی و تمشك را ديد، 
و  منطقه  اين  است.  بی بديل خلق کرده  تصويری 
زيبايی های بكرش قابل وصف نيستند. برای لمس آنچه 
گفتيم، بايد راهی جاده شويد و مسير اين روستا را در 

پيش بگيريد.
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تيروئيد يكی از مهم ترين غدد درون ريز بدن است که 
اختالل در عملكرد آن می تواند بر سالمت ساير اعضای 
بدن تأثيرگذار باشد و آنها را با مشكالت زيادی مواجه 
 کند.  کم کاری يا پرکاری تيروئيد و حتی بزرگ شدن آن، 
مشكالتی است که از آنها به عنوان بيماری های تيروئيد 
ياد می شود.  حدود ۲ تا 6 درصد افراد بالغ جامعه از 
کم کاری تيروئيد رنج می برند و نزديك به 0/5 درصد هم 

مبتال به پرکاری تيروئيد هستند.

غده تیروئید چیست؟
درست زير گردن در مقابل حنجره غده ای پروانه ای شكل قرار دارد. اين غده 
هورمون هايی ترشح می کند که از طريق جريان خون به سلول ها يا اعضای 
بدن می رسند. اين غده کوچك، باعث تنظيم دمای بدن می شود و بر قدرت 
تفكر و مغز تاثير می گذارد. به طور کلی بايد گفت اين غده تنظيم تپش 

قلب و هماهنگی ميان اعضای بدن را به عهده دارد.

وئید در بدن انسان بدانیم آنچه باید درباره فعالیت های تیر

غده تيروئيد، مسئول توليد هورمون هايی است که کنترل کننده 
متابوليسم بدن هستند. بنابراين به وجود آمدن اختالل در 
تيروئيد می تواند باعث کاهش يا افزايش سرعت سوخت و ساز 
بدن شود. وقتی به بيماری تيروئيد مبتال می شويد، غده تيروئيد 
می تواند بيش از حد فعال يا غيرفعال شود. هنگامی که تيروئيد 
نتواند ميزان مناسبی از هورمون مورد نياز بدن را توليد کند، فرد 
به کم کاری تيروئيد مبتال می شود که کمبود يد، ژنتيك و عوامل 
مختلف سبب بروز اين بيماری خواهد شد. عارضه ای که عوارضی 
جدی مانند کلسترول باال و مشكالت قلبی را در پی خواهد 
داشت. کم کاری تيروئيد بعد از ديابت، يكی از شايع  ترين 
بيماری هاست. از عالئم کم کاری تيروئيد می توان به موارد زير 

اشاره کرد:

 کاهش یا افزایش وزن
افزايش يا کاهش وزن يكی از عالئم اختالالت تيروئيد است. 
کاهش ترشح هورمون های تيروئيد باعث افزايش وزن 

می شود. 
ورم گردن 

ورم گردن )گواتر(، يكی ديگر از عالئم ابتال به تيروئيد است. گواتر 
ممكن است هم در کم کاری و هم در پرکاری تيروئيد ديده شود. در 
برخی مواقع نيز ورم گردن می تواند به خاطر سرطان تيروئيد و توده ای 
که در داخل آن رشد کرده، ايجاد شود که البته گاهی مواقع نيز ممكن 

است علت هايی غير از مشكالت تيروئيدی داشته باشد.

 تغییر ضربان قلب
هورمون های تيروئيد بر اعضای بدن تاثير می گذارند و می توانند بر 
ضربان قلب هم اثرگذار باشند. افرادی که به کم کاری تيروئيد، مبتال 

هستند، ضربان قلب شان نسبت به ديگر افراد ضعيف تر است. 

 تغییر روحیه و رفتار
اختالالت تيروئيد بر ميزان انرژی و روحيه فرد نيز تاثيرگذار است. 
افرادی که کم کاری تيروئيد دارند، احساس خستگی، تنبلی و 

افسردگی می کنند.

 ریزش مو
عدم تعادل در هورمون های تيروئيد، باعث ريزش مو می شود. 
کم کاری و پرکاری تيروئيد هر دو می توانند در ريزش موی سر نقش 
داشته باشند که البته در صورت درمان، موها دوباره رشد خواهند 

کرد.

 احساس سرما 
اختالالت تيروئيد بر تنظيم دمای بدن هم 
تاثيرگذار است. افرادی که به کم کاری 
تيروئيد مبتال هستند، احساس سرمای 

بيشتری نسبت به ديگر افراد دارند. 
 از ديگر نشانه های کم کاری تيروئيد 
می توان به خشكی پوست، ناخن های 
يا  بی حسی  يبوست،   ، شكننده

سوزن سوزن شدن دست ها اشاره کرد. 
تشخيص کم کاری تيروئيد با انجام معاينات 
دقيق بالينی و انجام آزمايش های خون و در 
برخی موارد سونوگرافی و اسكن تيروئيد 

امكان پذير است.
بعد از تشخيص کم کاری تيروئيد از سوی 
متخصصان، برای درمان آن با توجه به شدت 
قرص  مختلف  دوزهای  از  بيماری 
لووتيروکسين استفاده می شود تا عملكرد 
اين غده درون ريز به شكل طبيعی بازگردد.

مشکالت قلبی
افرادی که پرکاری تيروئيد دارند، از مشكالتی چون اضطراب، بی خوابی، بيقراری 
و تحريك پذيری رنج می برند. مبتاليان به پرکاری تيروئيد، ضربان قلب 
سريع تری دارند که اين مسئله می تواند به افزايش فشار خون منجر شود و تپش 

قلب را به دنبال داشته باشد.

احساس گرما
افراد مبتال به پرکاری تيروئيد، تعريق زيادی دارند و احساس گرگرفتگی 

می کنند.

شکنندگی استخوان
 پرکاری تيروئيد اگر درمان نشود، باعث ضعف و شكنندگی استخوان می شود. 
مقادير باالی هورمون تيروئيد، توانايی بدن برای نگهداری کلسيم در استخوان ها 

را ضعيف می کند.

مشکالت چشم
 افراد مبتال به پرکاری تيروئيد، ممكن است دچار مشكالت چشمی مثل 

بيرون زدگی، قرمزی يا تورم، حساسيت به نور، دوبينی و تار ديدن شوند.

پوست قرمز و متورم
 در بعضی موارد نادر پرکاری غده تيروئيد، پوست را تحت تاثير قرار می دهد و 

باعث قرمزی و تورم پوست به خصوص در ساق و کف پاها می شود.
ناديده گرفتن اين بيماری و تأخير در درمان آن می تواند عوارض زيادی به دنبال 
داشته باشد، به همين دليل شرط اول سالمتی، جدی گرفتن عالئم هشداردهنده 

بيماری هاست.

درمان پرکاری تیروئید
برای درمان اين بيماری با توجه به شدت و پيشرفت آن داروهای ضدتيروئيدی 
مانند متی مازول يا پروپيلتايورواستيل تجويز می شود. همچنين جراحی و 
برداشتن کل تيروئيد و استفاده از يد راديواکتيو از ديگر روش های درمانی 

پرکاری تيروئيد است. 

به  می تواند  پرخاصيت  و  مفيد  مواد  مصرف 
سالمت جسم و روح کمك کند؛ به همين دليل 
هميشه سعی کنيد با گنجاندن آنها در رژيم 
غذايی روزانه خود از فوايد بی شمارشان بهره 

ببريد. 
  بلوبری: برای تقويت مغز و باال بردن سطح 
هوشياری و يادگيری به سراغ ميوه بلوبری برويد. 
نام  به  نی  آنتی اکسيدا رای  دا ميوه  ين  ا
آنتوسيانيدين است که وظيفه رنگ دادن به آن 
را به عهده دارد. مصرف بلوبری باعث تقويت 
حافظه می شود. همچنين تحقيقات نشان داده 
که مصرف بلوبری سطح عملكرد های شناختی را 

هم افزايش می دهد.
ماست يونانی: برای تقويت عضالت ماست يونانی 
گزينه بسيار خوبی است. پروتئين موجود در اين 
ماست دو تا سه برابر بيشتر از ماست معمولی 
است. ماست يونانی تمام اسيد آمينه هايی را که 
عضالت شما برای بازسازی پس از تمرينات 

ورزشی نياز دارد، تامين می کند.
 ماهی سالمون: برای داشتن روحيه باال، ماهی 
سالمون بخوريد. از ديگر خواص اين نوع ماهی 
می توان به احساس خوشحالی که با مصرف آن 
به شما دست می دهد، اشاره کرد. امگا 3 موجود 
در اين ماهی باعث کاهش افسردگی و ايجاد 

خوشحالی و نشاط می شود.
 توت فرنگی: برای مقابله با استرس می توانيد 
توت فرنگی بخوريد. اين ميوه دارای هورمونی به 
نام سرتونين است که احساس رضايت و آرامش 
روزانه  مصرف  با  می کند.  ايجاد  فرد  در  را 
توت فرنگی، نياز بدن به ويتامين C نيز برطرف 

خواهد شد.
 بادام: برای اينكه پوستی زيبا و بدون چروك 
داشته باشيد، بادام بخوريد. اين مغز پرخاصيت 
به علت داشتن چربی های اشباع نشده فراوان، 
نه  تنها به رفع چين و چروك  پوست کمك 
ن  شد ف  طر بر عث  با بلكه   ، می کند

آفتاب سوختگی پوست نيز می شود.
فلفل دلمه ای قرمز: برای مقابله با آنفلوانزا مصرف 
 C فلفل دلمه ای قرمز را فراموش نكنيد. ويتامين
موجود در اين فلفل، در افزايش توانايی کبد برای 
رفع سموم بدن نقش مهمی دارد. مقدار ويتامين 
C در يك فلفل دلمه ای قرمز، دو برابر يك پرتقال 

و سه برابر يك گوجه فرنگی است.
 انگور سياه: اين ميوه فوق العاده پرخاصيت، 
برای داشتن انرژی و نشاط بسيار مفيد است. هر 
100 گرم از حبه های سياهرنگ و آبدار اين ميوه، 
هستند.   C ويتامين  ميلی گرم   ۲00 حاوی 
همچنين انگور سياه منبع آنتی اکسيدان هاست 
که از پيری زودهنگام سلول ها جلوگيری و به 

احيای سلولی کمك می کند.

به حالتی گفته می شود که در آن غده تيروئيد بيش از نياز بدن 
و غيرعادی هورمون ترشح می کند. از نشانه های ابتال به پرکاری 
تيروئيد می توان به افزايش ضربان قلب، بی قراری و تحريك پذيری، 
افزايش تعريق و احساس گرما و ُگرگرفتگی، لرزش غيرارادی دستان و 
انگشتان، ضعف عضالت، کاهش وزن با وجود تغذيه مناسب و افزايش 
تحرکات دستگاه گوارش اشاره کرد. اين نشانه ها با تاخير در درمان افزايش پيدا 
می کنند و با شروع درمان به مرور از بين می روند يا اينكه بسيار کم می شوند. پرکاری 
تيروئيد را می توان با معاينات دقيق بالينی، آزمايش های خون، سونوگرافی و تست يد 

راديواکتيو تشخيص داد.

برای کم کاری تيروئيد، رژيم غذايی خاصی وجود ندارد. کسانی که به بيماری کم کاری تيروئيد مبتال هستند، بايد طبق 
تجويز پزشك معالج خود داروهای هورمونی جايگزين استفاده کنند. داروهايی که عمدتا با معده خالی مصرف می شوند.

برخالف مبتاليان به پرکاری تيروئيد، افرادی که به کم کاری تيروئيد مبتال هستند، بايد از مصرف زياد مواد غذايی گواتروژن 
)انواع کلم، شلغم، روغن گلزا، بادام زمينی، سويا و...( بپرهيزند و سبزيجات را به صورت پخته مصرف کنند. 

برای پرکاری تيروئيد هم بايد به کنترل يد دريافتی آنها اشاره کرد. در برخی موارد پزشكان بر اين باورند که مصرف بيش 
از حد يد می تواند در مواردی در ابتال به پرکاری تيروئيد تاثيرگذار باشد، به همين خاطر کنترل ميزان يد رژيم غذايی نقش 
زيادی در پيشگيری و درمان پرکاری تيروئيد دارد، اما راهكار اساسی برای کاهش ميزان يد دريافتی، کاهش نمك است. 
گنجاندن گوشت قرمز، ماکيان و تخم مرغ در رژيم غذايی برای تأمين نياز پروتئينی مبتاليان به پرکاری تيروئيد، يكی از 
توصيه های متخصصان است. همچنين رژيم غذايی غنی از غالت کامل، منابع پروتئينی عاری از چربی، ميوه و سبزيجات 

نيز به اين بيماران توصيه می شود. 
بيماران مبتال به پرکاری تيروئيد، مصرف منابع غذايی را که دارای ويتامين  و کليسم هستند، نبايد فراموش کنند. 

مصرف برخی اقالم غذايی ممكن است در عملكرد مطلوب تيروئيد بدن ايجاد اختالل کند، به همين دليل بهتر است بيماران 
تيروئيدی اين اقالم را بشناسند و آنها را از رژيم غذايی خود حذف کنند.
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عواملی که بر اراده ها تاثیر مخرب دارند

حتما اين اتفاق برای همه ما افتاده است که در مواقعی تصميم هايی گرفته ايم که در ابتدا تصور می کرديم 
خوب است، اما بعد از مدتی متوجه شده ايم که آن کار غلط و اشتباه بوده است.  تصميم هايی که آنی و بدون 
فكر گرفته می شوند، ممكن است ما و زندگی مان را دچار بحران کنند. بنابراين بهتر است وقتی قصد داريم 
در مورد موضوع مهمی تصميم گيری کنيم، تمام جوانب آن را بسنجيم و بدون فكر، دست به کاری نزنيم که 
بعدها باعث پشيمانی مان شود. پس از ياد نبريم که بهترين تصميم ها، زمانی حاصل می شوند که بتوانيم بين 
احساس و منطق مان تعادل برقرار کنيم تا پشيمانی به سراغمان نيايد و آزارمان ندهد.  تصميم گيری های 
درست که بخشی از زندگی روزمره هستند، می تواند به ما در کنترل زندگی کمك کند و مانع ايجاد مشكالت، 

استرس و تنش شود. در ادامه  به برخی عواملی که باعث تصميم گيری اشتباه می شوند، اشاره می کنيم.

نگران تصمیم های اشتباه  نباشید
بسيارى از افراد نگران تصميم هاى غلطی هستند كه در زندگی 
می گيرند. اين افراد اعتماد به نفس كمی دارند، اما می توانند با درس 
گرفتن از اشتباه هاى گذشته و باال بردن اعتمادبه نفس، مسير خود را 

براى تصميم گيرى هاى درست هموار كنند.

زمان تصمیم گیری 
تصميم گيرى به كمی زمان و انرژى ذهنی نياز دارد؛ 
چرا كه در مواقعی كه سرمان شلوغ است و درگير 
كار هستيم، تصميم هاى بزرگی بگيريم. بنابراين بهتر 
است براى خودمان وقت بگذاريم تا در كمال آرامش، به 

اهدافمان فكر و روى تصميم گيرى مان تمركز كنيم.

تعادل احساس و منطق
احساسات نقش مهمی در تصميم گيرى  دارند. 
اضطراب باعث می شود بی گدار به آب نزنيد. 
خوشحالی هم انرژى تان را براى گرفتن 
تصميم هاى بهتر باال می برد؛ اما برقرارى تعادل 
بين منطق و احساس در تصميم گيرى مناسب به 
شما كمك می كند. بنابراين بهتر است گاهی به مغز 
و قلب خود اجازه دهيد كه بخوبی با هم كنار بيايند تا 
بهترين انتخاب ممكن را داشته باشيد. عوامل زيادى وجود دارد 
كه باعث می شود تصميم هاى اشتباه زيادى در زندگی بگيريم. در كنار اين عوامل با رعايت 
مواردى كه در ادامه به آنها اشاره می كنم، می توانيم يك تصميم گيرى صحيح و آسان داشته باشيم.

ثبت تصمیمات
براى راضی بودن از تصميم گيرى، می توانيد تمام 

تصميم هاى خود را يادداشت كنيد. اين كار باعث می شود با گذشت 
زمان، متوجه شويد چه تصميم خوبی گرفته ايد. گرفتن يك تصميم 
درست به شما كمك می كند تا ديدگاه متعادلی داشته باشيد و با 

اطمينان خاطر بيشترى تصميم هاى مهم زندگی  تان را بگيريد.

تمرین کردن
هرچه بيشتر تصميم گيرى كنيد، كار برايتان راحت تر 
می شود. می توانيد از تصميم هاى ساده و راحت شروع 
كنيد و بتدريج بر سختی آن بيفزاييد. با در نظر گرفتن 

عوامل مخرب يا موثر بر يك تصميم گيرى، می توان به 
تصميمی درست و آسان رسيد؛ تصميمی كه هيچ گاه از گرفتن 

آن پشيمان نخواهيد شد.

یادداشت برداری
يك تكه کاغذ بزرگ برداريد و در باالی آن 

تصميم های خود را بنويسيد. عمل ساده نوشتن 
به شما کمك می کند تا به طور کامل بر 

تصميمی که قصد گرفتن آن را داريد، 
تسلط داشته باشيد.

اهداف
تصميم گيرى در انزوا انجام نمی شود، بلكه تحت تأثير شرايط زندگی 
قرار دارد. پس اهداف كوتاه مدت و بلندمدت خود را به در نظر بگيريد  و 
وقتی  گرفتن تصميمی واحد براى شما دشوار می شود، آن اهداف را به ياد 
آوريد. اين كار به شما كمك می كند تا بهترين و درست ترين تصميم را بگيريد.

خشم و خجالت، عجله در تصمیم گیری 
احساسات شديد می تواند تصميمات عجوالنه را به دنبال داشته 

باشد. احساساتی مانند خشم خجالت، ترس از خطر يا نگرانی هاى 
شديد باعث می شود انتخاب هاى غلط و اشتباهی داشته باشيد و 

نتوانيد روى شرايط درست تمركز كنيد. پس زمانی كه بشدت 
در احساسات خود غرق هستيد، نمی توانيد از مهارت هاى 
درست تصميم گيرى استفاده كنيد. براى گرفتن يك تصميم 
درست، كارى كه بايد انجام داد، اين است كه اول اجازه دهيد 
خشمتان فروكش كند، سپس در كمال آرامش يك تصميم 

درست بگيريد.

 به دست آوردن اطالعات
در مواردى كه احساس می كنيد، تصميم گيرى كار 
دشوارى است و اطالعات زيادى براى گرفتن يك 
تصميم آگاهانه نداريد، می توانيد با انجام تحقيقات 
آنالين، صحبت كردن با ديگران و جمع آورى اطالعات 
در رسيدن به يك تصميم درست و آسان، قدم برداريد.

 احساس 
غم و اندوه

تحقيقات نشان می دهد بسيارى از 
افراد، زمانی كه ناراحت هستند يا احساس غم 
و اندوه می كنند، تمايلی براى رسيدن به 
اهداف خود و موفقيت هايی كه انتظارش را 
می كشيدند، ندارند. عالوه بر اين، اينگونه 
خود  براى  كمترى  چيزهاى  افراد 
می خواهند. وقتی فرد دچار غم و اندوه 
است، انتظاراتش پايين می آيد، به حدى 
كه ديگر نمی تواند از تمام ظرفيت خود 

براى رسيدن به اهدافش بهره ببرد.

هیجان 
زمانی كه هيجان زده هستيد يا بيش از حد خوشحاليد، 
ريسك پذيريتان به حدى باال می رود كه ممكن است 
خطرات احتمالی يك تصميم مهم را در نظر نگيريد. با اينكه 

هيجان، شما را اميدوار 
می كند، اما اين عوامل در 
كنار هم می تواند شانس 
تصميم گيرى درست را 

كاهش دهد.

اضطراب بیش از حد در موضوعی 
خاص

نگرانی درباره يك موضوع خاص، زمانی كه از حد خود فراتر 
برود، می تواند در تصميم گيرى ها اثرگذار باشد. به عنوان 
مثال اگر نگران سالمت ديگران باشيد يا در خصوص 
نتيجه يك كار اضطراب داشته باشيد، اين عوامل ممكن 
است ديگر تصميم  هايتان را نيز تحت تاثير قرار دهد و باعث تصميم 

اشتباه شود.

و  مثبت  جوانب 
منفی

هميشه بايد جوانب مثبت و منفی 
تصميم ها را در نظر بگيريد، حتی اگر 

برخی از آنها دور از ذهن باشند.
روند پرداخت پول توجيبی بايد به همين ترتيب باشد، يعنی به 
سمتی برود که فرد توانايی عملكرد در آن حيطه را دارد. اگر فرزند 
ما به سنی برسد که بتواند پول موبايل خودش را پرداخت کند، اگر به سنی برسد که بتواند 
لباس های خودش را انتخاب کند يا هر چيز ديگری از اين قبيل، اين پول توجيبی ميزانش 
بيشتر می شود و آنگاه حيطه ها و اقالم بيشتری را دربرمی گيرد و باز هم حق انتخاب دارد.

برای مثال فرزند ما می تواند بگويد من امسال لباس عيد نمی خرم، جايش می خواهم به 
مسافرت بروم يا اين که در مسافرت می خواهم خريدهايم را خودم انجام دهم يا اگر مسافرتی 

شد  که اجازه آن را از سوی والدين داشته باشم، هزينه اين مسافرت را با
خودم می دهم. يعنی در اين مورد هم حق انتخاب خواهد داشت، 

اما در محدوده ای که برای او مجاز است. 

آیا با افزایش پول توجیبی، 
مسؤولیت های فرزندمان باید 
بیش تر شود

دادن پول زیاد یا بسیار کم 
به فرزند از سوی والدین، چه 
عواقبی دارد

 اگر يكی از والدين پول زيادی به فرزندش می دهد و ديگری کم، در اين مورد اساسی ترين قوانين 
دادن پول توجيبی ناديده گرفته می شود که هماهنگی والدين درباره اين مسئله اجتماعی-
تربيتی است. ضمن اين که مسائل ديگری به همراه دارد، يعنی کودك يا نوجوان به راحتی اين 
مشكالت را می بيند و احتمال سوءاستفاده او از اين مشكالت بين والدين باال می گيرد. او می تواند 
پول را نشانه ای از ميزان محبت والد به خود بداند و فكر کند کسی که بيشتر به او پول می دهد، 
بيشتر دوستش دارد و برعكس کسی که کمتر به او پول می دهد، کمتر دوستش دارد. در اين 
شرايط والدين برای کنترل فرزندشان و فرزند برای کنترل والدينش می توانند از پول استفاده 

کنند و بدتر از همه آن که خود همسران هم از اين مسئله برای کنترل 
و فشار بر ديگری استفاده می کنند. اين شرايط در خانواده بسيار 

مخرب است. از سويی اگر پول توجيبی بسيار کم باشد، احتمال 
خشم کودك يا نوجوان نسبت به والدين وجود دارد، بخصوص 
اگر وضع مالی والدين خوب باشد. اگر پول توجيبی بسيار زياد 
باشد، احتمال جدا شدن کودك يا نوجوان از جمع معمول بقيه 
و يا تأکيد بر مسائل مالی بسيار بيشتر از موضوعات ديگر رابطه، 

محتمل است. يعنی فرد در جمع دوستان با تكيه بر پول خود 
قدرت نمايی و برای بقيه تعيين تكليف می کند. در 

مجموع مهم است که والدين به فرزندان 
بياموزند امكانات مالی مهم است، اما فقط يك 

قسمت از برخورداری ها و فرصت های 
زندگی است و همان طور که بسياری 
چيزها را می توان با پول فراهم کرد، 
بسياری چيزها را هم نمی توان با پول 

به دست آورد.
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اين فناوري هاي هيجان انگيز با تحقيق و تفحص هاي بسيار 
زيادي از سوی دانشمندان جهان توليد شده اند يا در دست توليد 

هستند. بايد در نظر داشته باشيم که هر کدام از اين 
فناوری هاي جديد سال ۲019 می تواند زندگي ما را به 

خوب يا بد تغيير دهد. پس اين شما و اين فهرستي 
از 10 فناوری هاي جديد سال ۲019. 

پرینت ۳ بعدی فلز
همه ما در طول چند سال گذشته به چاپ پالستيكي سه 
بعدي عادت کرده ايم و اين موضوع در کشور هاي در حال 
توسعه و توسعه يافته انجام می شود. يكي از 
فناوری هاي جديد سال ۲019 پرينت 3 بعدي 

ايجاد  نايي  توا که  است  فلزات 
و  بزرگ  فلزي  ساختار هاي 

 ، تقاضا اساس  بر  پيچيده 
می تواند صنعت توليد قطعات 

فلزي را انقالبي و متحول 
لمللی  بين ا مجله   . کند
»فوربس« می نويسد: »چاپ سه 
د  می شو عث  با ي  فلز ي  بعد
توليدکنندگان توانايي توليد يك يا 
چند عدد قطعات فلزي مورد نيازشان را 
بسيار ارزان تر از استفاده از تكنيك هاي موجود 
توليد انبوه، توليد کنند. به جاي نگه داشتن يك انبار بزرگ از 

قطعات، شرکت می تواند به سادگي يك بخش را هنگامي که 
مشتري به آن نياز دارد، پرينت 3 بعدي کند. عالوه بر اين، 

می تواند اشكال پيچيده را با هيچ روش ديگر امكان پذير نباشد، 
با اين سيستم پرينت 3 بعدي فلزات تهيه 

کند. 

جنین های مصنوعی
براي اولين بار، محققان ساختارهاي جنيني را با 

استفاده از سلول هاي بنيادي وبدون استفاده از سلول هاي 
تخمك زن و اسپرم مرد ساخته اند. جنين هاي مصنوعي به عنوان 

يكي از فناوری هاي جديد سال ۲019 فرصت جديدي را براي درك اينكه چگونه زندگي 
به وجود می آيد باز می کند، اما به وضوح مشكالت اخالقي حياتي و حتي فلسفي را نيز 
به وجود می آورد. مجله بين المللی فوربس می نويسد: »جنين هاي مصنوعي می توانند 
يك ابزار علمي ارزشمند براي درك اينكه چگونه زندگي را توسعه دهيم، فراهم می کند.

شهری که حس می کند
ر  ادامه فهرست فناوری هاي جديد سال ۲019 مي رسيم به کانادا و در شهر د

تورنتو. شرکت شريك گوگل »الفبا«، حسگرها و تحليل هايي را به منظور بازنويسي نحوه ساخت، 
اجرا و زندگي در شهرها را در نظر می گيرند. هدف ادغام طراحي 

شهري با فناوری پيشرفته براي ايجاد »شهرهاي هوشمند« 
مقرون به صرفه تر، قابل استفاده تر و محيط زيست پايدار 

است. مجله بين المللی فوربس می نويسد: »اگر چه در 
چند سال بعدي تكميل نمي شود، اما اين می تواند 
شروع شهر هاي هوشمند باشد که پاك تر و امن تر 

هستند.«

هوش ابری
صدر نشينان و مقتدرين دنياي فناوری و مخصوصا 
فناوری هاي جديد سال ۲019، در اينجا شامل آمازون، 
گوگل، آي بي ام و مايكروسافت هستند که همه تالش 
خود را براي افزايش دسترسي به آموزش دستگاه و 
فناوری شبكه عصبي مصنوعي انجام می دهند تا بتوانند 

آن را ارزان تر و آسان تر از چيزي که االن در دسترس است، 
استفاده کنند. مجله فوربس ادامه می دهد: »در دسترس بودن ابزار 

هوش مصنوعي در فضاي ابري به معناي آن است که يادگيري ماشين 
پيشرفته به طور گسترده اي براي بسياري از کسب و کارهاي مختلف قابل 
دسترس است. اين امر همه چيز را از توليد تا تدارکات تغيير خواهد داد، 

ساخت AI بسيار ارزان تر و راحت تر براي کسب و کار است.«

تبل گوش پیشرفته
اين مفهوم کمدي- علمي-تخيلي که از سوی داگالس آدامز 
در راهنماي راهنمايي براي کهكشان معرفي شده است، اين 
است که استفاده از فناوری ترجمه آنالين را به طور موثري در 

اختيار انسان ها هنگام برقراري ارتباط در زبان هاي مختلف در 
زمان واقعي نزديك می کند. يعني به صورت لحظه اي زبان هاي 

مختلف براي شما ترجمه می شود و اينچنين است که انسان هاي 
مختلف با زبان هاي مختلف می توانند با هم صحبت کنند و حرف هاي يكديگر 

را به لطف اين دستگاه که در آينده توليد خواهد شد، بفهمند.

گاز طبیعی بدون کربن
در  مهندسي  جديد  روش هاي 
 ۲019 سال  جديد  فناوری هاي 
می توانند کربن را که در اثر سوختن 
گاز طبيعي آزاد شده است، بگيرد و از 
انتشار گازهاي گلخانه اي جلوگيري کند و 
فرصت هاي جديدي براي ايجاد انرژي پاك فراهم 
آورد. در حال حاضر 3۲ درصد از برق مورد استفاده در 
اياالت متحده با سوختن گاز طبيعي توليد می شود؛  فرايندي که 
حدود 30 درصد از انتشار گازهاي کربن از بخش برق را تشكيل 

می دهد. 

امنیت در فضای 
آنالین

سيستم هاي حريم شخصي مبتني بر Blockchain اجازه 
می دهد که انجام معامالت ديجيتال ثبت و تاييد در حالي انجام 
شود که حفاظت از حريم خصوصي اطالعات و هويت هاي 
مبادله تبادل اطالعات اولويت و کامل انجام شده باشد. 
امنيت هميشه يكي از بحث هاي اصلي فناوری بوده و بديهي 
است که يكي فناوری هاي جديد سال ۲019 مربوط به امنيت 
کاربران در فضاي اينترنت و آنالين باشد. اين به اين 
معناست که تبادل اطالعات يا انجام معامالت بدون ريسك 
حفظ حريم خصوصي و يا قرار گرفتن در معرض تهديدها 

مانند تقلب يا سرقت هويت، انجام خواهد شد. 

پیشگویی ژنتیکی
جديد  فناوری هاي  در 
سال ۲019، پيشرفت هاي 
بزرگي در تجزيه و تحليل 
با  ه  شد بيني  پيش 
داده هاي  از  استفاده 
ی  سو ز  ا مي  نو ژ
جمله  ز  ا زيكنان  با
 ،H e l i x
 2 3 a n d M e ،
 Myriad Genetics،
BK Biobank و موسسه 
Broad انجام شده است. اين موضوع 
می تواند براي پيش بيني شانس بيماري هايي 
IQ، با تجزيه و تحليل  مانند سرطان، يا حتي 
به جهش  اين وعده  باشد.  ژنتيكي  داده هاي 
کوانتومي بعدي در حفاظت از سالمت عمومي 
است، اما موجب نگراني هاي اخالقي بزرگ، از 
جمله خطر تبعيض ژنتيكي می شود. با 
پيشگويي ژنتيكي سطح هوش 
در  آن  تغييرات  و  شما 
نيم  می توا را  آينده 
 . کنيم پيش بيني 
امكان  همچنين 
بيني  پيش 
صفات رفتاري 
هم  ا فر
می شود. اما 
چگونه از اين 
ت  عا طال ا
ه  د ستفا ا
خواهيم کرد؟

کئانتوم
با  دانشگاه هاروارد  محققان 

استفاده از يك کامپيوتر کوانتومي هفت کيبيت 
توسط کمپاني IBM، شبيه سازي کامل يك مولكول ساده طراحي شده 

را ايجاد کرده اند. مولكول – بريليوم هيدريد – بزرگترين محاسبات کوانتومي 
شبيه سازي است که تا االن در جهان صورت گرفته است. وعده اين است که 

دانشمندان می توانند از رايانه هاي کوانتومي براي طراحي انواع جديد 
مواد استفاده و دقيقا خواص آنها را خلق کنند. اين می تواند باعث 

مانند سلول هاي خورشيدي  معجزه  مواد  انواع  ايجاد 
کارآمدتر، کاتاليزورهاي بهتر براي توليد سوخت هاي پاك 

و پروتئين هايي باشد که به عنوان داروهاي موثرتر 
عمل می کنند. 

نکات جالب توجه علمی

آیا می  دانستیـد کـه سس مایونز به دلیل ترکیب 
خاصی که دارد در کنفرانس های علمی به عنوان سم 

کبد معرفی می شود ؟

آیا می دانستیـد کـه گوشت مرغ و 
بازار  در  موجود  پرورشی  ماهی های 
هورمونی هستند که عوارض متعددی 

دارند !

آیا می دانستیـد  کـه ماده اولیه کالباس از 
سویاست که سودازا و مضر است و موجب کم 
حافظگی می شود. بنابر شواهد، زایدات گوشت 
و گوشت های غیر قابل استفاده برای ساخت 

آیا می دانستیـد کـه گوشت گاو به گفته بوعلی سوسیس و کالباس استفاده می شود ؟
سینا عامل 16 بیماری مهلک است  که اولین آن 
سرطان و دومین آن مالیخولیا )اسکیزوفرنی( و 
سومین آن بواسیر است. جنون گاوی ویروس و 

میکروب نیست بلکه نوعی پروتئین گاو است ؟

آیا می دانستیـد  کـه در شیر پاستوریزه 
فقط 2درصد چربی حذف شده و به جای 
هزینه پاستوریزاسیون ماده نگهدارنده 
بنزوات سدیم زده می شود که خطرناک و 

سرطان زاست !

آیا می دانستیـد  کـه در ماکارونی 20درصد گنوتن 
صنعتی استفاده می شود که سرطان زاست و در بسیاری 
کارخانه ها نان خشک کپک زده به جای آرد در ماکارونی 

استفاده می شود و ماکارونی یبوست زاست !

10

شبکه های عصبی دونفره
شبكه هاي عصبي دو نفره )دوئل( يك پيشرفت در هوش مصنوعي را نشان می دهد که اجازه می دهد AI تصاويري از 
چيزهايي که هرگز ديده نمي شود، ايجاد کند. فوربس می گويد: اين يك حس تخيل است. اين پيشرفت به عنوان يكي از فناوری هاي 
جديد سال ۲019 وعده داده است سيستم هاي AI را با »تخيل« غني کند، از طريق اجازه دادن به آنها و به طور اساسی »جفت شدن« با 
يكديگر. اين کار در مغز گوگل، ديپ مايند و انويديا روي سيستم هايي فعال است که تصاوير و صداهای توليد شده از روي کامپيوتري فوق العاده 

واقع گرايانه فراتر از آنچه در حال حاضر امكان پذير است، متمرکز می شود. با اين حال، فوربس خواستار احتياط است، زيرا احتماال رايانه ها 
ابزارهاي قابل هضم براي فاکتورهاي ديجيتالي و تقلب می شوند. 
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 کمک گرفتن از سس مایونز هم روش دیگری 
برای جدا کردن آدامس از موهاست. البته 
استفاده از سس دو مزیت دارد: هم آدامس را جدا 
می کند و هم برای مو مفید است. در این روش، یک قاشق غذاخوری 
سس مایونز را به قسمت مورد نظر بزنید تا رشته های مو از هم جدا 

شوند. پس از آنکه به نتیجه رسیدید، موها را با شامپو بشویید.

چسبیدن آدامس به موهای کودکان یکی از مشکالتی 
است که می توان به راحتی آن را حل کرد.  برای جدا 
کردن آدامس از موها می توانید از یکي از روش هاي 

زیر کمک بگیرید:

  یک شیشه کره بادام زمینی یا روغن نباتی یا روغن 
زیتون پیدا کنید. با استفاده از انگشتانتان یا کمک 

گرفتن از یک مسواک کهنه، آدامس را کامال با کره 
بادام زمینی یا روغن بپوشانید. روغن موجود در کره 

بادام زمینی باعث کاهش چسبندگی آدامس می شود. 
چند دقیقه صبر کنید تا کره بادام زمینی یا روغن مورد 
استفاده اثر کند، حاال می توان به راحتی آدامس را از 

مو جدا کرد.

 استفاده از یخ هم در جدا کردن 
آدامس از مو بسیار موثر است. این 
جدا  روش های  بهترین  از  یکی 
کردن آدامس است. یخ را روی 

آدامس ماساژ دهید تا سفت شود. 
تکه های یخ را درون نایلون بگذارید و روی آدامس نگه دارید. 

زمانی که مطمئن شدید آدامس منجمد شده، به آرامی آن را از مو جدا 
کنید. این مراحل ممکن است 20 دقیقه طول بکشد. از این روش در 

بیشتر مواقع برای جدا کردن آدامس از روی لباس استفاده می شود.
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 استفاده از سرکه سفید در جدا 
کردن آدامس از مو بسیار موثر است. 
دمای  به  را  این روش، سرکه  در 
ولرم)دقت کنید که سرکه داغ نباشد، 
زیرا به موها آسیب می رساند( برسانید 
و به آرامی به اطراف آدامس و روی مو 
ماساژ دهید بعد از چند دقیقه می بینید 
که آدامس به راحتی در حال جدا شدن 
از موهاست. پس از برداشتن آدامس 
مو را با شامپو مالیم بشویید تا بوی 

سرکه برطرف شود

گاهی پیش آمده که ماشین های لباسشویی هنگام خشک کردن 
لباس سروصدای زیادی دارند. این صداها علت های زیادی 

می توانند داشته باشند که باید به آنها توجه کرد.
 ممکن است بیش از اندازه یا خیلی کمتر از حجم دستگاه، 
لباس داخل لباسشویی باشد. حجم واقعی باید به اندازه ای باشد 
که بعد از ریختن لباس داخل لباسشویی، به اندازه یک وجب باالی 

آبکش خالی بماند. 
  از ریختن عروسک پولیشی و متکا با جنس طبیعی یا 

مصنوعی و پادری داخل لباسشویی خودداری کنید. 
  از ریختن حوله حمام به تنهایی خودداری کنید. بهتر است 
حوله حمام را همراه با چند تکه لباس کوچک یا چند حوله دست 

و صورت بشویید. 
  محل قرار گرفتن لباسشویی باید سطحی صاف داشته باشد.

  ممکن است دستگاه شما طراز نباشد که در این صورت 
می توانید با رگالژ پایه های ماشین لباسشویی آن را طراز کنید.

  در بعضی مواقع صداهای دستگاه در زمان خشک کردن ناشی 
از برخورد سگک یا کمربند و یا دگمه های لباس به شیشه یا آبکش 

لباسشویی شما باشد.
  شاید بلبرینگ های موتور دستگاه خراب شده باشد.

  این امکان وجود دارد که تسمه دستگاه پوسیده یا نیمه پاره 
باشد و در برخی مواقع نیز پمپ تخلیه لباسشویی خراب شده 

باشد.
  خراب بودن فولی چرخاننده دستگاه نیز باعث سروصدای 

زیاد می شود.
  خرابی فنرهای نگهدارنده، کمک فنرها یا پایه های لرزش گیر 

می تواند هنگام خشک کردن لباس ها صدا ایجاد کند.
  ممکن است وزنه های مهارکننده آسیب دیده باشد. 
لباسشویی حداقل دو سال یک بار به سرویس و آچارکشی نیاز 

دارد. شده سوپآمادهباز
بیشتر سوپ های آماده تاریخ مصرف کوتاه مدتی دارند که روی بسته 
آنها درج شده است؛. به همین دلیل اگر باز شوند، دیگر قابل مصرف 
نیستند و خطرآفرین می شوند. پس اگر سوپ آماده را باز کردید، 
فوری آن را استفاده یا فریز کنید، اگر این کارها را انجام ندادید، 
دیگر نمی توانید از آن استفاده کنید و چاره ای جز دور ریختن 

ندارید.

ردهوسفیدهتخممرغ ز
گاهی اوقات در آشپزی پیش آمده که تنها به زرده یا سفیده 
تخم نیاز داشته باشید. زرده و سفیده تخم مرغ را می  توان فریز 
کرد. این بهترین راه برای صرفه جویی است. با این حال 
فراموش نکنید که مدت زیادی نمی توان آنها را در فریزر نگه 

داشت. برای استفاده از آنها تنها 24 ساعت وقت دارید.

بقایایغذا
باقی مانده غذایی هایی را که به یاد نمی آورید چه مدت 
است در یخچال مانده اند، دور بریزید. از خوردن غذاهایی 
که از پختن آنها سه، چهار روز گذشته نیز خودداری 

کنید. 

تابههایخراشیده
تابه های نچسب را زمانی که در اثر تماس با قاشق 
فلزی یا سیم ظرفشویی خراشیده می شوند، باید 
سریع کنار گذاشت، زیرا این تابه ها وقتی با درجه 
حرارت باال گرم می شوند از خود گازهایی متصاعد 

می کنند که برای سالمت مضرند.

وقتی حرف از آشپزخانه به میان می آید، اولین چیزی که به ذهن می رسد، 
محلی برای پخت و پز است، جایی که زنان خانه دار بیشترین وقت خود را 
آنجا می گذرانند.  اما آشپزخانه هم به عنوان قسمتی از خانه، به تمیزی و 
دور ریختن اقالم اضافه و فاسد نیاز دارد. با این حال بسیاری از افراد 
خساست به خرج می دهند و از کلمه حیف بودن استفاده می کنند. مثال 
تخته چوبی قدیمی که سرشار از آلودگی است یا مرغی که مدت هاست در 
فریزر مانده را باید دور انداخت. در ادامه به اقالمی اشاره کرده ایم که باید 

دور ریخته شوند.

بیکینگپودر
بیکینگ پودر، جزو آن دسته از اقالمی است که شاید به طور مداوم در 
پخت و پز از آن استفاده نشود. بنابراین ممکن است مدت ها از خرید آن 
گذشته باشد. بیکینگ پودر را می توانید قبل از دور ریختن، تست کنید. 
برای این کار، یک قاشق چایخوری بیکینگ پودر را با یک سوم فنجان 
آب گرم ترکیب کنید. اگر حباب های فراوان در فنجان دیده شد، به این 
معناست که همچنان می توانید از آن استفاده کنید، در غیر این صورت 

باید دور ریخته شود.

ادویههایقدیمی
نظرات مختلفی در خصوص ادویه جات وجود دارد. خیلی ها بر این 
باورند که ادویه ها بعد از یک سال عطر و طعم واقعی خود را از دست 
می دهند. دقت به برچسب روی ادویه ها کمک زیادی به سالمت 

شما می کند. 

گوشتهایبدبویمانده
گوشت را کم بخرید تا بتوانید همیشه تازه مصرف کنید. با این 
حال گاهی پیش می  آید که چاره ای جز خرید بیش از مصرف 
روزانه ندارید، در این حالت باید از آنها در فریزر نگهداری کنید. 
گوشت فریزری را چند ساعت قبل از مصرف از فریزر خارج 
کنید و اجازه دهید، یخ آن باز شود. سپس آن را بو کنید، اگر 
بوی بدی داشت باید دور ریخته شود، چون گوشت فاسد 

می تواند باعث مسمومیت غذایی شود. 

ر اقالمبرفکیفریز
کریستالی شدن مواد غذایی موجود در فریزر این 
هشدار را به شما می دهد که آنها را باید دور بریزید. 
این کریستال های یخی و برفکی، عطر نامطلوب دارند 
و سرشار از باکتری هستند. پس درنگ نکنید و با دور 

ریختن این اقالم آلوده از شر آنها خالص شوید.

تختههایبرشباشکافهایفراوان
مهم نیست که این تخته های برش چه جنسی 
داشته باشند، چوب یا پالستیک، اگر دارای 
شکاف های فراوان و عمیقی باشند باید آن را کنار 
گذاشت.، چون باکتری های زیادی در شکاف های 
آن وجود دارند که تمیز کردنشان غیرممکن است. 
وسایل موجود در آشپزخانه مانند وردنه، قاشق 
که  دیگری  وسیله   هر  یا  برش  تخته  چوبی، 
شکاف های زیادی در آن ایجاده شده را همین حاال 

دور بریزید.

اسفنج
بیشتر افراد بر این باورند که شستن اسفنج ظرفشویی با آبجوش باعث از بین رفتن میکروب ها 
می شود، اما این باور اشتباهی است، چون حفره هایی در اسفنج وجود دارد حتی با جوشاندن 
هم میکروب آنها از بین نمی رود. به همین خاطر باید اسفنج ها را زود به زود عوض کرد.  برای 
تمیز کردن کابینت ها هم می توانید به جای اسفنج از حوله های کاغذی و دستمال های جادویی 
کمک بگیرید. تکه پارچه های موجود در آشپزخانه را هم باید پس از هر بار استفاده در ماشین 

لباسشویی انداخت و هر دو ماه یک بار آنها را جایگزین کرد.

دور ریختنی های آشپزخانه

خوراکیهایمنقضیشده
کمتر کسی است که هشدار زمان مصرف درج شده روی مواد غذایی 
را بخواند و به آن بی توجه باشد. برای همه ما گاهی پیش آمده که 
اقالمی خریداری کنیم، اما هرگز فرصت استفاده از آنها را پیدا نکنیم. 
به عنوان نمونه می توان به خرید سس اشاره کرد. این ماده غذایی 
شاید به خاطر مواد تشکیل دهنده اش تغییری در ظاهر یا طعم و بوی 
آن ایجاد نشده باشد، اما توصیه می کنیم حتما به 
تاریخ انقضای این مواد که مدت طوالنی  هم از 

خرید آنها گذشته است، دقت کنید.



فرزند یکی از کارکنان شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب موفق شد، قهرمان مسابقات 
تنیس روی میز جوانان دختر خوزستان شود.

زهرا میراب زاده، تنیسور جوان باشگاه 
مناطق نفت خیز جنوب که در مسابقات تنیس 
استان  دختر  جوانان  قهرمانی  میز  روی 
خوزستان شرکت کرده بود، موفق شد با 
درخشش در این رقابت ها و پشت سر 
گذاشتن رقیبانش به مقام قهرمانی 

دست پیدا کند. همچنین تینا زلکی نژاد و ملیکا 
باشت باوی از دیگر فرزندان نفتی نیز عناوین 
سوم و پنجم این رقابت ها را به خود اختصاص 

دادند.
مسابقات تنیس روی میز جوانان دختر 
خوزستان در سالن انقالب مجموعه ورزشی 
تختی اهواز برگزار شد و نفرات برتر این 
مسابقات به عنوان تیم منتخب استان، به 

رقابت های کشوری اعزام می شوند.

گروه کوهنوردی نفت و گاز مسجدسلیمان موفق شدند به قله 3700 
متری کالر در استان چهارمحال و بختیاری صعود کنند .

 تیم کوهنوردی نفت و گاز مسجدسلیمان در یک برنامه موفقیت آمیز 
و با هدف توسعه ورزش همگانی و نیز تقویم مصوب شده ورزشی این 
شرکت، توانستند با بیش از 5 ساعت کوهپیمایی قله 3700 متری کالر 
واقع در منطقه چغاخور شهرستان بروجن در استان چهارمحال و 

بختیاری را فتح کنند .

 کوهنوردان نفت مسجدسلیمان که دراین صعود حضور داشتند، عبارتند 
از: ارسطو داراب پور، رضا نوذری، یوسف باقری، مهرداد آقابیگی، مرید اسدی، 
داریوش حسن پور، عسکر عالیوند، وحید رستمی، حسینعلی طهماسبی، 
حسین قنبری، فرج قنبری، حسن میرنام، نورعلی ورناصری، ابراهیم 

قر  محمدبا عسکری،  حمید  علیجانی، عبداله محمدی، 
رسول  و  شریفی  براهیم  ا شیرازی، 

رعیت پیشه )پزشکیار(. 
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در حال حاضر، سرمربی تیم 
استان خوزستان هستم و یک 
سال نیز سرمربی تیم صنعت نفت 
آبادان بودم. جالب است به شما 
بگویم تاکنون 15 نفر از شاگردانم 
به تیم ملی  کیک بوکسینگ 
دعوت شده اند. چند نفر را هم به 
تیم ملی این رشته معرفی کرده ام. 
ما در این رشته استعداد های 
خوبی داریم و می توانیم در سطح 
جهانی، همیشه جزو بهترین ها 
باشیم

دوست دارم سرمربی تیم ملی شوم

    از خودتان برایمان بگویید و اینکه از چه 
زمان نفتی شدید؟

در شهرستان ایذه متولد شدم و با توجه به اینکه فرزند 
ارشد خانواده بودم، پس از فوت پدرم، وظیفه تامین امرار 
معاش خانواده به عهده من بود. به همین دلیل در کنار 
درس و ورزش، یک مغازه سوپرمارکت، نزدیک منزل 
اجاره کردم و مخارج خانواده شش نفره مان را از این راه 
تامین می کردم. سپس در سال 1383 جذب صنعت 
نفت شدم و هم اکنون نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد 
مدیریت ورزشی هستم و به عنوان معاون و مسؤول دفتر 
ریاست حراست بهداشت و درمان صنعت نفت ماهشهر 
مشغول به فعالیت هستم و در دانشگاه نیز تدریس 
می کنم. عالوه بر این، عضو شورای اسالمی  شهر چمران 
و رئیس شوراهای اسالمی  شهرستان ماهشهر هم هستم.

    کیک بوکسینگ را در چه سالی و از کجا 
شروع کردید و مشوق شما در این زمینه چه کسی 

بود؟ 
فعالیت ورزشی در رشته کیک بوکسینگ را از سال 
1387 و زیر نظر استادان گرانقدری چون فرشاد زیالیی، 
زال احمدی و روح اله چراغ سحر در شهرستان ایذه شروع 
کردم. مشوق اصلی من در ورزش، مادرم بودند؛ البته 
برادرم نیز با توجه به اینکه خود از قهرمانان آسیایی و 
جهانی این رشته هستند، یکی از حریفان تمرینی من 

است.

    ورزش حرفه ای را از چه زمانی دنبال کردید 
و اولین مدالی که در عرصه بین المللی به دست 

آوردید، چه بود؟
 ورزش حرفه ای را از سال 1383 آغاز کردم و با توجه به 
هیجانات بازی و ترکیبی بودن آن، عالقه زیادی به تالش 
و تمرین در این رشته داشتم. پس از کسب قهرمانی در 
مسابقات کشوری، در اولین تجربه بین المللی 
عنوان  به  باکو  جهانی  مسابقات  در 

نایب قهرمانی و مدال نقره دست یافتم. 

     مهمترین عناوینی که در دوران 
فعالیت در رشته های رزمی کسب کردید، 

چه بوده است؟ 
 قهرمانی در مسابقات جهانی فرانسه، نایب قهرمانی 
در رقابت های جهانی آذربایجان، کسب عنوان 
نایب قهرمانی در رقابت های جهانی ترکیه، کسب مقام 
سوم مسابقات جهانی هندوستان، قهرمانی در مسابقات 
آسیا، نایب قهرمانی در مسابقات آسیایی تهران، کاپیتان 
تیم ملی در مسابقات پاراالمپیک ساحلی ویتنام و 9 دوره 
عنوان قهرمانی در مسابقات کشوری و گرفتن کمربند 
طالیی قهرمان قهرمانان ایران از مهمترین عناوینی است 
که از ابتدای فعالیتم تاکنون در ورزش های رزمی  به 

دست آورده ام.

    به مربیگری عالقه دارید؟ 
مربیگری را هم دوست دارم و در حال حاضر، سرمربی 
تیم استان خوزستان هستم و یک سال نیز سرمربی تیم 
صنعت نفت آبادان بودم. جالب است به شما بگویم 
تاکنون 15 نفر از شاگردانم به تیم ملی  کیک بوکسینگ 
دعوت شده اند. چند نفر را هم به تیم ملی این رشته 

 حسین آزادی-  ورزشکاران کشورمان طی سال های اخیر در عرصه ورزش های رزمی، 42
توانسته اند در میادین مختلف بین المللی، افتخارات درخشانی را برای کشورمان رقم بزنند. 
یکی از این ورزشکاران که در مسابقات جهانی، پرچم پرافتخار کشورمان را به اهتزاز 
درآورده، مهدی امیری فر از کارمندان بهداشت و درمان صنعت نفت جنوب است که عالوه 
بر کسب مدال قهرمانی جهان، با روحیه پهلوانی خود، این مدال ارزشمند را به سیل زدگان 
خوزستانی اهدا کرده است. گفت وگوی مشروحی با این ورزشکار خوزستانی انجام داده ایم 

که خواندن آن خالی از لطف نیست.

قهرمانی فرزند نفتی در تنیس روی میز

صعود کوهنوردان نفت مسجدسلیمان به قله کالر

گلفرهای نفت مسجدسلیمان در اردوی تیم ملی 

ورزش نفت

قهرمان کیک بوکسینگ نفتی:

با دعوت فدراسیون گلف کشور، سه گلفر تیم نفت مسجدسلیمان برای حضور در اردوی 
تیم ملی بزرگساالن کشورمان دعوت شدند .

 هیات گلف خوزستان با ارسال نامه ای به تیم گلف نفت مسجدسلیمان، سعید براتی، مرید 
قنبری و سجاد سلیمانی را برای حضور در اردوی آماده سازی مسابقات آسیا پاسیفیک دعوت 

کرد .
اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگساالن گلف کشورمان در مجموعه ورزشی انقالب تهران 

و با حضور نفرات منتخب از سراسر کشور برگزار می شود.
تیم گلف نفت مسجدسلیمان، قدیمی ترین تیم گلف کشور است که سالیان متمادی 
یکه تاز قهرمانی در این رشته مفرح ورزشی بوده و گلفرهای این تیم از دیرباز تاکنون شاکله 

و اسکلت اصلی تیم ملی کشورمان را تشکیل داده اند.

معرفی کرده ام. ما در این رشته استعداد های خوبی داریم 
و می توانیم در سطح جهانی، همیشه جزو بهترین ها 

باشیم.

     از تاریخچه رشته کیک بوکسینگ، نحوه 
مسابقه و مبارزه در این رشته بیشتر بگویید.

کیک بوکسینگ، ترکیبی از رشته های رزمی  موای تای، 
در  است.  بوکس  و  کونگ فو  تکواندو،  کاراته، 
کیک بوکسینگ ضربات مشت، لگد، زانو، آرنج و گرفتن 
همدیگر آزاد است؛ اما زدن حریفی که روی زمین افتاده، 
از تمرین های  ممنوع است. به طور کلی هدف 
کیک بوکسینگ دفاع از خود و به دست آوردن آمادگی 

جسمانی است.

    ریشه اصلی این رشته ورزشی از کجاست؟
 ریشه اصلی کیک بوکسینگ به 2 هزار سال پیش در 
آسیا برمی گردد. کیک بوکسینگ ژاپنی در دهه 19۶0 
میالدی ایجاد و رقابت های آن از همان دهه شروع شد. 
بنیانگذاران آن اوسامو ناگوچی و تاتسو یاماداست. 
کیک بوکسینگ آمریکایی در دهه 1970 میالدی به 
وجود آمد. بنیانگذار کیک بوکسینگ درغرب، جو لوییس 
است که پدر این رشته در آمریکا نامیده می شود. 
کیک بوکسینگ را می توان ورزش رزمی  چندرگه تصور 
کرد که در آن از عناصر و هنرهای سبک های مختلف 
رزمی  استفاده شده است. اصطالح کیک بوکسینگ از 
سوی اوسامو ناگوچی ژاپنی برای نامگذاری رشته ای 
رزمی  که از موای تای و کاراته الهام گرفته شده بود، 
استفاده شد. او این رشته را در سال 1958 معرفی کرد. 
کیک بوکسینگ در واقع از دو کلمه )کیک = ضربه پا( و 
)بوکسینگ = مشت زدن( تشکیل شده که تکنیک های 

اصلی آن هم در مشت و ضربه پاست.

    مبارزه در این رشته مثل کاراته و تکواندو 
است؟

 تقریبا شبیه به هم هستند؛ اما تفاوت هایی با هم دارند. 
روش مبارزه اینگونه است که مسابقات در یک زمین 
مربع شکل 1۶ تا 20 فوتی که با طناب محصور شده، 
برگزار می شود. زمان بازی معموال سه راند سه دقیقه ای 
است که ورزشکاران بین هر راند، یک دقیقه استراحت 
می کنند. هر مسابقه از سوی یک داور و یک پزشک 
کنترل می شود و در هر راند، سه قاضی به مبارزان امتیاز 
می دهند. گرفتن حریف در مسابقه خطاست و اگر در 
طول مسابقه بیش از سه خطا داشته باشید، بازنده اعالم 
می شوید. در مسابقه یک داور وسط، سه داور کنار و یک 
قاضی وجود دارد. در بعضی از مسابقات که سطح آن 
پایین است، زمان مسابقه دو راند دو دقیقه ای است. به 
افرادی که کیک بوکسینگ کار می کنند، جنگنده 

)FIGHTER( می گویند.

    رتبه بندی در این رشته به چه شکلی است؟ 
کیک بوکسینگ مانند تمام رشته های رزمی، دارای 
کمربند و دان است و مسابقات رزمی کاران نیز بر اساس 

وزن های مختلف برگزار می شود.

    گویا مدال هایتان را به موزه امام 
رضا)ع( تقدیم کرده اید؟

بله مدال هایم را به موزه بین المللی 

امام رضا)ع( و سیل زدگان خوزستان اهدا کردم. همانطور 
که امیرالمومنین)ع( فرموده اند: »بخشش، خصلت مردان 
بزرگ است.« من در سن کودکی به همراه خانواده ام به 
زیارت آقا امام رضا)ع( مشرف شدم. مادرم مرا با امام 
رضا)ع( آشنا کرد و از همان کودکی عالقه خاصی به ایشان 
پیدا کردم و بعد از قهرمانی در مسابقات کشوری، آسیایی 
و جهانی، 11 مدال از مدال هایم را به نیت خودم و مرحوم 
پدرم به موزه بین المللی امام رضا)ع( اهدا کردم. یک مدال 
هم به نیت مادرم به بارگاه امیرالمومنین)ع( اهدا کردم و 
از آنجا که موزه ای در آنجا وجود ندارد، یک خشت طال به 
نام مادرم گرفتم و آن مدال را نیز به موزه امام رضا)ع( 
می برم. یک مدال جهانی دیگر هم داشتم که با توجه به 
اتفاقات اخیری که برای هم استانی های عزیزم در خوزستان 
در بحث سیل افتاد، به نشانه دلگرمی  و حمایت از مردم 
این منطقه و برای جبران گوشه ای از دردهای تحمیل شده 
بر آنها به شریعتی، استاندار خوزستان اهدا کردم که از 
طریق مزایده به فروش برساند و هزینه آن به مردم 

سیل زده این استان تقدیم شود.

     در آخر اگر حرفی باقی مانده، بفرمایید.
خدا را بی نهایت سپاسگزارم و تمامی  موفقیت هایم را 
مدیون دعاهای مادرم هستم. به عنوان ورزشکار به 
تمامی اهدافم دست پیدا کرده ام و دوست دارم سرمربی 
تیم ملی شوم تا بتوانم تجربیاتم را در اختیار ورزشکاران 
عزیز بگذارم. همانطور که موالیمان حضرت علی)ع( 

می فرمایند: زکات علم، آموختن آن است.
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آبادان و نفت پرازاستعداد   
ورزش نفت

    دوباره به فوتبال ایران برگشتید؟
به قول شما قسمت این بود که دوباره به ایران 
برگردم و در فوتبال شما کار کنم . از این برگشت 
خوشحال هستم و امیدوارم که بتوانم مفید باشم.

   چه شد که نفت آبادان را انتخاب کردید؟
چند پیشنهاد داشتم که یکی از آنها نفت 
آبادان بود. من این تیم و ظرفیت هایش را به 
خوبی می شناختم . از سوی دیگر کار کردن در 
فوتبال با استعداد خوزستان را دوست دارم . 2 
سال در فوالد بودم و به شرایط خوزستان واقفم. 
نفت هم جزو همین مکتب و فوتبال است .
بنابراین با بررسی شرایط به این نتیجه رسیدم 

که می توان در نفت کارهای بزرگی انجام داد. 

   آبادانی ها فوتبال را خیلی دوست دارند 
و چیزی جز برد آنها را راضی نمی کند و به قولی 

شرایط کار در آبادان خیلی هم راحت نیست؟
بله می دانم. مردم آبادان و هواداران نفت 
عاشق فوتبال هستند؛ اما شما همیشه در فوتبال 
برنده نیستید. من آمده ام تا بهترین نتایج را با 

نفت بگیرم و هواداران را خوشحال کنم.

   مدیر عامل تیم گفته که امیدوار است 
اسکوچیچ راه سرمربی پرتغالی را ادامه دهد و از 
ظرفیت و استعدادهای جوان نفت و آبادان 

استفاده کند و نتایج خوبی بگیرد؟
اول اینکه باید بگویم مدیر عامل تیم، یک 
مدیر فوتبالی است و به تمام مسائل فوتبال 
اشراف دارد و همین خیلی می تواند به ما کمک 
کند. من از ظرفیت فوتبالیست های جوان آبادانی 
آگاهی دارم. برای همین سعی می کنم با استفاده 
از این ظرفیت نتایج خوبی بگیرم. شما در فوتبال 
نمی توانید فقط به جوانان اکتفا کنید؛ بلکه باید 
تلفیقی از جوانان و با تجربه ها راداشته باشید تا 
بتوانید موفق عمل کنید. من آمده ام تا در آبادان 

نتایج خوبی بگیرم.

   در این چندروز، بازیکنان زیادی 
جذب کردید. شرایط را چطور می بینید؟

من در وهله اول با توجه به شرایط،  
اسکلت اصلی تیم را حفظ خواهم کرد؛ اما 
در عین حال برای برطرف کردن نقاط 
برای  تیم  تقویت  نیز  و  تیم  ضعف 
حضوری هرچه بهتر در لیگ برتر، 
اساس  بر  را  جدید  بازیکنان 
جذب  گفتم،  که  نیازهایی 

02
 کوهنوردان باشگاه نفت امیدیه با 
هدف توسعه ورزش همگانی وبرنامه 
سالمت محور، دریک برنامه کوهپیمایی 
به ارتفاعات دریاچه گهرواشترانکوه صعود 

کردند.
24 کوهنورد نفت امیدیه به مدت 4 
روز با کوهپیمایی شبانه )12ساعت( و 
 50 مسافت  به  ساعت(   ۶ ( روزانه 
کیلومترموفق شدند، به قله اشترانکوه 
صعود کنند. آنها با حضور در کنار دریاچه 
گهر و بازدید از آبشارها و یخچال های این 
به  نکوه  ا شتر ا وکوهستان  دریاچه 
جمع آوری زباله های اطراف دریاچه و 
پاکسازی محیط زیست اقدام کردند که 
با تشویق دیگر کوهنوردان و 

رئیس شکاربانی و محیط زیست گهر مواجه 
شد.

کوهنوردانی که در این صعود حضور 
داشتند، عبارتند از:

عقیل شریفی حسینی)سرپرست(، بیژن 
قشقایی، احمدطالوری، میعاد چهرازی، 
خسرو بهمیی، علی شریفی، سید عبدالحمید 
جوامی، حسین عبدی، مرتضی آقاجری، 
حسین اورکی زاده )مدیر فنی(، وهاب 
بحراتی، رضا شعبانی، امید مطهری نژاد، 
عادل الفت، بهنام ناظری، حسن بهبهانیان، 
احمد  قنواتی،  وحید  کمایی،  مراد  اهلل 
کنارکوهی، فرج اهلل آذر )مدیر فنی(، خلیل 
حیدری، اسد اهلل قنواتی، هوشنگ انصاری و 

نوروز شنبدی )کاپیتان (

صعود کوهنوردان نفت امیدیه به ارتفاعات دریاچه گهر و اشترانکوه 

 سرمربی نفت امیدیه انتخاب شد

نشست شورای مرکزی ورزش وزارت نفت با حضور 
فرزین مینو، معاون وزیر و رئیس شورا؛ غالمرضا شاه 
کرمی، مدیر کل سالمت، تربیت بدنی و مسؤولیت 
اجتماعی وزارت نفت و دبیر شورا؛ شاهرخ شهنازي؛ 
مصطفي هاشمي طباء؛ اکبر نعمت  الهي؛ سعید فائقي و 
لیال بهرامي )اعضای شورا(؛ محمدرضا امیري فرد؛ مشاور 
معاون مدیرعامل در امور عملیات غیر صنعتي؛ مجتبي 
احمدي؛ مدیر توسعه منابع انساني شرکت ملي پاالیش 
و پخش و روسای ورزش چهار شرکت اصلی برگزار شد.  
فرزین مینو در این نشست به سیاست اصلي صنعت 
نفت در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: امروزه 
»مسابقه محوری« اولویت ورزش صنعت نفت 
نیست؛ بلکه فعالیت هاي ورزشي باید در مسیر 
»سالمت محوری« کارکنان صنعت نفت شکل 
بگیرد.«  اولویت وزارت نفت در حوزه ورزش، 
»تیمداری« و فعالیت در »ورزش حرفه ای« 
نخواهد بود و این وزارتخانه در بخش ورزش 
قهرمانی، از تیم هاي محدودي - برای 
اجرای رسالت خویش در زمینه »مسؤولیت 
اجتماعی« در چارچوب ابالغیه وزیر در 

خصوص صرفه جویي - حمایت مي کند.  رئیس شورای 
مرکزی ورزش وزارت نفت با بیان اینکه امروزه دغدغه 
اصلی ورزش وزارت نفت، ارتقای سطح سالمت کارکنان 
است،  به بررسی راهکارهای موجود در زمینه اجرای 
فعالیت های »سالمت محور« پرداخت و افزود: »بهبود 
سالمت کارکنان صنعت نفت در اقصا نقاط کشور، هدف 
اصلی ما در حوزه ورزش به شمار می آید و باید به گونه ای 
برنامه ریزی کنیم که این هدف را تحقق ببخشیم، از این 
رو فعالیت های ما باید در سه بخش اصلي پایش و سنجش 
سالمت کارکنان، تسهیل و افزایش دسترسی آنها به 
اماکن ورزشی و تعامل با نهادهای متخصص در حوزه 
ورزش همگانی از جمله فدراسیون ورزش های همگانی)به 
منظور استفاده از پتانسیل هاي موجود( باشد.« مینو با 
اشاره به ضرورت ارتقاي سطح سالمت جسمي کارکنان 
در قالب طرح پایش و سنجش سالمت و همچنین 
سیاستگذاري و نظارت عالیه از سوي اداره کل سالمت، 
تربیت بدني و مسؤولیت اجتماعي در این خصوص تاکید 
کرد: »باید شاهد اجرای این طرح در تمامي شرکت های 
اصلي و تابعه وزارت نفت باشیم. به این منظور »ایجاد 
مراکز پایش و سنجش سالمت« برای بررسی سطح 

سالمت جسمی کارکنان )با محورهاي عوارض قلبي، 
تنفسي، اسکلتي و حرکتي( و اندیشیدن راهکارهایی برای 
رفع مشکالت جسمي پرسنل، ضروری به نظر می رسد.«

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
در پایان جلسه، به تسریع در اجرایی شدن این اهداف از 
سوی اداره کل سالمت، تربیت بدنی و مسؤولیت 
اجتماعی وزارت نفت به عنوان دبیرخانه شورا و همچنین 
4شرکت اصلی وزارت نفت تاکید و ابراز امیدواری کرد 
که با اجرای این طرح، کارکنان بزرگ ترین وزارتخانه 
اقتصادی کشور، بیش از پیش در مسیر سالمت قرار 

بگیرند.

ایجاد مراکز پایش و سنجش سالمت کارکنان
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 سرمربی تیم فوتبال بزرگساالن 
باشگاه فرهنگی - ورزشی نفت 
امیدیه در فصل )99 - 98( انتخاب 
و معرفی شد. باشگاه فرهنگی - 
ورزشی نفت امیدیه پس از تجزیه و 
تحلیل شرایط پیش روی باشگاه در 
سال جاری و بررسی گزینه های 
احتمالی مربیگری اعم از بومی و 
غیربومی، با سیدعبدالعظیم 
چاشی، به عنوان سرمربی 
ل  تبا فو تیم 

بزرگساالن این باشگاه به توافق 
رسید. باشگاه نفت امیدیه قراردادی 
با این مربی امضا کرد.   یکساله 
سیدعبدالعظیم چاشی، از مربیان 
فصول گذشته باشگاه نفت امیدیه 
در  مربیگری  بقه  سا و  بوده 
صنعتی  ستقالل  ا ه های  باشگا
خوزستان، استقالل امیدیه، تقوای 
شهرداری  میانکوه،  گاز  اهواز، 
ماهشهر و زاگرس بهمیی را در 

کارنامه خود دارد.  
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 معاون وزیر نفت، در نشست شورای مرکزی ورزش تاکید کرد:

 مدیرعامل نفت آبادان:
 با اسکوچیچ جوانان بیشتری 

به فوتبال معرفی می کنیم 

دراگان اسکوچیچ، به عنوان سرمربی نفت آبادان انتخاب 
و معرفی شد و کار خود را با این تیم شروع کرد. مدیر عامل 
باشگاه از انتخاب خود راضی است و در عین حال امیدوار 
است که مثل سال گذشته، نتایج خوبی با مربی کروات 

بگیرند.
علی عیسی زاده، مدیرعامل باشگاه نفت آبادان در 
خصوص جذب دراگان اسکوچیچ گفت: »ما ابتدا رزومه چند 
مربی را بررسی کردیم و در نهایت با گلچین کردن بهترین ها، 
روند مذاکرات را شروع کردیم که با چند مربی از جمله علی 
دایی مذاکره داشتیم . علی دایی، اولین نفری بود که با او 
مذاکره کردیم، ولی او به دالیل خانوادگی به آبادان نیامد. 
سپس سراغ اسکوچیچ رفتیم که مذاکرات خوبی داشتیم و 
بعد از 2 تا 3 روز صحبت کردن با او موفق شدیم به توافق 

برسیم تا او جانشین سرجیو شود و کارش را شروع کند.«
او با اشاره به شناختی که از اسکوچیچ دارد، گفت: 
اسکوچیچ در فوتبال ایران کار کرده و با ملوان و فوالد نتایج 
خوبی گرفته و حتی با خونه به خونه به فینال جام حذفی 
رسیده بود. برای همین دیدیم او با شناختی که از فوتبال 
خوزستان دارد، می تواند گزینه خوبی باشد، بخصوص اینکه 

عالقه کار کردن با جوانان را هم دارد. 
مدیرعامل نفت در پاسخ به این سوال که با توجه به قیمت 
ارز و بودجه کاهش یافته باشگاه نفت آبادان چطور با اسکوچیچ 
به نتیجه رسیدید، عنوان کرد: »ما باید این موضوع را مدیریت 
می کردیم و مطمئن باشید که با قیمت مناسبی با اوتوافق 

کردیم.«
عیسی زاده در پاسخ به این سوال که از اسکوچیچ چه 
توقعی دارید، گفت: »انتظار داریم همان مسیری که سرجیو 

فصل گذشته طی کرد، اسکوچیچ هم ادامه بدهد و جوانان 
بیشتری را به فوتبال معرفی کنیم. نفت آبادان پتانسیل خوبی 

دارد؛ اما می توانیم به جوانان خودمان اتکا کنیم. نفت آبادان 
می تواند با مربی جدید خود، در میانه باالیی جدول قرار بگیرد.

اسکوچیچ: پتانسیل خوبی برای موفقیت داریم

 از مدتی قبل نام دراگان اسکوچیچ به عنوان گزینه هدایت صنعت نفت آبادان مطرح 
بود و سرانجام این سرمربی کروات که در فوتبال ایران هم محبوب است، به طور 

رسمی به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد. اسکوچیچ 50 ساله است و عالوه بر 
صنعت نفت، در عربستان و تیم النصر و العربی کویت و همچنین رییکا کرواسی، 
ملوان، فوالد و خونه به خونه مربیگری کرده است.  سرمربی جدید نفت که این 

روزها سخت مشغول جذب بازیکن است، اعتقاد دارد که می تواند با این تیم، 
نتایج خوب گذشته در فوتبال ایران را تکرارکند، چرا که نفت آبادان 

استعداد های خوبی دارد و این ظرفیت در آبادان دیده می شود که نتایج 
خوبی کسب کنند.  با سرمربی جدید نفت آبادان گفت وگویی داشتیم که 

با هم می خوانیم.

کردیم؛ البته یکی 
با  یکن  ز با و  د
تجربه و جوان هم 

جذب خواهیم کرد.

   نفت امسال 
می تواند در میان 6 
جدول  باالیی  تیم 

باشد؟
پیش بینی از االن 

هیچ   . ست ا سخت 
مربی قول قهرمانی یا 

کسب مقام نمی دهد. من 
هم برای همین هیچ قولی 
عین  در  اما  نمی دهم. 
بر  می کنم  حال سعی 
اساس داشته هایمان 
ا  ر یج  نتا ین  بهتر
بگیریم.  نفت ظرفیت 
خوبی دارد؛ اما باید 

د  ر ا و ید  ر ا بگذ
مسابقات شویم و 
بعد از چند هفته و 
ارزیابی حریفان، 

خصوص  ین  ا در 
حرف بزنیم؛ چرا که 
آن موقع تا حدودی 

می شود پیش بینی کرد. با تمام این 
اوصاف شما نفت متفاوتی را خواهید 

دید که در فوتبال ایران می درخشد.
  

   برنامه آماده سازی خاصی هم برای 
تیم دارید؟

فعال تمرین ها در آبادان انجام می شود . 
من یک برنامه به باشگاه داده ام که در آن 

اردوی آماده سازی و چند دیدار تدارکاتی هم 
گنجانده شده که قرار است بزودی اجرا شود . به 

احتمال قوی اردوی ما داخلی است. 

    صحبت از هواداران کردیم، چه انتظاری از آنها 
دارید؟ 

هواداران نفت آبادان زبانزد و تا آنجا که می دانم، جزو 
بهترین ها هستند. انتظار دارم در طول رقابت ها ما را حمایت کنند؛ 

چون با حمایت آنها می توانیم نتایج خوبی بگیریم. در عین حال 
امیدوارم صبور هم باشند. در فوتبال روزهای خوب و بد با هم هستند 
و شاید یک روز، روز ما نباشد. برای همین امیدوارم با صبوری و 

حمایت، به پیشرفت ما کمک کنند.
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مشعل   بعضي جذابیت هاي جهان هستي، بسیار بیش از آنچه ما مي بینیم، موجودیت 
دارند؛ اما آنگونه به نظر نمي آیند و تنها گوشه اي از زیبایي هاي آنها مي تواند به 
زندگي ما روح دیگري ببخشد. دنیاي ستارگان و به طور کلي نجوم، به واسطه عمق 
نایافته ها و زیبایي هایش همواره براي گروه هاي سني مختلف جذابیت دارد؛ 
موضوعاتي مثل نجوم و شناخت ناشناخته هاي فضاي پیرامونمان می تواند 
اندیشه متفاوتی از جهان هستي را به ما و فرزندانمان بدهد و افق دیگري را روی 
زندگي آنها باز کند؛ اگرچه براي بسیاري از افراد این شناخت یک شغل، یک 
شاخه علمي و دانشگاهي است؛ اما بسیاري این موضوعات را به شکلي 
تفریحي و تفنني دنبال مي کنند، بخصوص براي کودکان این جذابیت ها 
بیشتر است و مي توان با روش هاي مختلفي آنها را با این دنیاي جذاب و 
پررمز و راز آشنا کرد. ابزار و لوازمي که براي دیدن ستاره ها، سیاره ها و 
صورت  فلکي وجود دارد، معموال گران قیمت هستند و نمي توان خرید 
آنها را به همه خانواده ها توصیه کرد. به همین دلیل عالوه بر گزینه خرید 
تلسکوپ و ابزارهاي گران قیمت براي مشاهده آسمان، توصیه هاي 
دیگری براي عالقه مند کردن کودکانمان به نجوم مطرح مي کنیم که 
مي توان با استفاده از آنها با کمي عالقه، هیجان و تالش این وسایل 

را در دسترس قرار داد.

اصول اولیه نجوم، مواردي هستند که ممکن است حتي 
بزرگترها هم نتوانند درباره آنها به سادگي با کودکانشان 

صحبت کنند؛ اما در کتاب ها این اطالعات به شکل ساده 
به همراه تصاویر بسیار عمیق و دقیق ارائه مي شوند؛ 

همانطور که بچه هاي شما رشد مي کنند، مي توانید 
کتاب هایي را که علمي تر و عمیق تر هستند، بخرید. بچه هاي 
کوچک قطعا کتاب هایي با تعداد زیاد تصاویر را دوست دارند. 
بسیاري از این اجرام آسماني، به یک جسم یا یک حیوان شبیه 

هستند و مي توانید قصه هایتان را با آنها شروع کنید. 

زندگي امروز در شهرها و مشغله هاي بسیار، کمتر اجازه مي دهد تا 
ما و  و کودکانمان فرصت ماندن زیر آسمان شب و تماشاي اقیانوسي 
از ستاره باالي سرمان را داشته باشیم. آسمان شب، طلوع، تک تک 
ستاره ها و ماه در تاریکي مطلق و بدون نورهاي مزاحم شهري جذابیت 
زیادي دارند و مي توانیم در فضایي آرام، هم خودمان لذت ببریم و هم با مشاهده ستاره ها و 

صورت هاي فلکي، کودکانمان را با این علم جذاب آشنا کنیم. در روزهاي آینده، بخصوص در 
مردادماه بارش هاي شهابي زیادي در آسمان ایران داریم که مي توانید با چشم غیرمسلح، این 

زیبایي را به فرزندانتان نشان دهید و در عین حال یک دورهمي جذاب خانوادگي داشته باشید. 

توجه و عالقه شما به دیدن این زیبایي ها در آسمان و شناخت جزییاتي از 
ستارگان، سیارات و منظومه شمسي در قالب خواندن کتاب، دیدن فیلم هاي 
علمي تخیلي، حضور در فضاهاي آموزشي یا شرکت در تورهاي نجومي مي تواند الگویي 
براي فرزندتان باشد. با این کار می توانید این آموزش و انگیزه براي یادگیري را به کودک 
خود هم منتقل کنید. شناخت ناشناخته ها، حسي از موشکافي و تجربه جدید را به همراه دارد 
و زندگي خود خواهد داشت. و مي توانید مطمئن باشید که کودک شما با ورود به دنیاي نجوم، درکي متفاوت از جهان هستي 

اپلیکیشن هاي نجومي زیادي در زمینه نجوم وجود دارد که براي گروه هاي سني 
مختلف طراحي شدند و کاربري هاي ساده تا پیچیده دارند. بسیاري از این نرم افزارها با 
توجه به کاربري بیشتر روي تلفن همراه هم فعال هستند و براحتي مي توانید وقتي در 
طبیعت هستید، زیر آسمان شب از این اپلیکیشن ها استفاده کنید. برنامه هاي کاربردي 
از ناسا تا شرکت هاي معمولي، نمونه ای از آنها را دارند و دستتان براي انتخاب باز است. این نرم افزارها بسادگي 

با استفاده از تصاویر بصري و اشکال متحرک مي توانند محل دقیق ستارگان، صورت هاي فلکي و مراحل 

گذر ماه را نشان دهند. این اپلیکیشن ها معموال رایگان هستند و بزرگترها مي توانند روش کار با آن را به 
فرزندانشان  بیاموزند یا با کمک آنها، کودکانشان امکان استفاده از برنامه را داشته باشند. 

بدون شک، تاثیر تصاویر نیز گاهي ميتواند به قدرتمندي بسیاري از فیلم ها در عالقه مندي کودکان 

تاثیرگذار باشد. دو نمونه از مهمترین سایت هایي که امکان دانلود و مشاهده تصاویر را دارند؛ ناسا و 

HubbleSite هستند. HubbleSite تصاویري از فضا را که از طریق تلسکوپ  هابل گرفته شده، ارائه 

ميکند. تلسکوپ هابل، یکي از بزرگترین و متنوع ترین تلسکوپ هاي فضایي است که در حال حاضر 

وجود دارد. تصاویر ناسا نیز شامل عکسبرداري کیهاني، تصاویر فضاپیماها و فضانوردان است. اجازه 

دهید کودکان همه چیز را با چشمان کوچک خود ببینند. کساني که حلقه هاي زحل را از طریق تلسکوپ 

احساس زیبا در طول عمر با شما خواهد ماند. دیده اند، ميدانند که چقدر این تجربه فراموش نشدني است؛ چیزي که احساسات شما را برمي انگیزد و این 

از اجرام آسمانی را به کودکتان نشان دهد که این یک تلسکوپ مي تواند نماي نزدیک تر و دقیق تري 
شرایط حتما در جذب او تاثیر بیشتري دارد و مي تواند 

تخیل کودک و  شگفتي او را رشد دهد؛ اما با توجه به گران قیمت 
بودن این وسیله، زماني این وسیله را خریداري کنید که کودکتان 
واقعا عالقه مند باشد و ارزش این وسیله را بداند، ضمن اینکه استفاده 
از این تلسکوپ حداقل در سنین پایین و ابتداي کار بدون کمک شما 
امکانپذیر نیست. پس هم باید کار با تلسکوپ را یاد بگیرید و هم 

آماده پاسخگویی به برخي سواالت کودک خود باشید. 

درست است که برنامه هاي کامپیوتري مي توانند صورت هاي فلکي را نمایش دهند؛ اما شما هم 
مي توانید به رصدخانه اي بروید که تصاویر شبیه سازي شده اي از آسمان در هنگام شب را در 
اختیارتان قرار داده و در ضمن، متصدي مربوطه یا یک صداي ضبط شده اطالعات زیادي را 
به شما بدهد. بعضي از دانشکده ها یا موزه ها داراي رصدخانه هایي هستند که درباره تاریخ 

علم ستاره شناسي یا اکتشافات فضایي، برنامه هایی را ترتیب داده اند. در عین حال 
اگر کودکتان عالقه  نشان مي دهد، او را در یک باشگاه ستاره شناسي ثبت نام 

کنید تا در کنار کودکان دیگر این عالقه مندی را دنبال کند. 

 کتاب های نجوم 

زیر آسمان شب بمانيد

الگوي فرزندتان باشيد 

تصاویر واقعی کهکشان ها را ببينيد اپليکيشن های نجومی جذاب 

خرید یک تلسکوپ 

از رصدخانه ها دیدن کنيد

از  استفاده  و  کردن  رنگ 
استيکر نجومی 

یکي از در دسترس ترین راه ها براي 
این جلب توجه، رنگ کردن دیوار 

ز و  ا استفاده  و  تاق  ا سقف 
استیکرهاي نجومي است. اگر 
کودکتان به نجوم عالقه  نشان مي دهد، مي توانید 
تصویري مانند آسمان شب، ستارگان، ماه، منظومه 
شمسي یا حتي کهکشان ها را با نامشان روي دیوار و 
سقف به کار بگیرید. رنگ و استیکرهاي نجومي قیمت 
زیادي ندارند و حتي مي توانید با کاغذهاي رنگي همراه 
با کودکتان کاردستي از ستاره، ماه، خورشید و سایر 

سیاره ها درست کنید. 

نجومبرايهمه
نویسنده کتاب  »نجوم برای همه«، »استفن پي ماران« است و منصوره جلیل خاني و مهسا طاهري آن را ترجمه 
کرده اند و انتشارات ایرانشناسي هم آن را منتشر کرده است.  کتاب »نجوم براي همه«، مجموعه اي کامل از 

مفاهیم مهم و اساسي علم نجوم است که با بیاني ساده و قابل فهم براي مخاطبان عالقه مند به نجوم با هر سطحي 
از معلومات ارائه شده است. اگر به نجوم عالقه دارید یا به تازگي پا به این عرصه گذاشته اید، این کتاب یکي از بهترین 

گزینه ها براي آشنایي با دنیاي شگفت انگیز و بي انتهاي نجوم است. در این کتاب سعي شده تا به تمامي موضوعات نجوم به شکل 
ساده پرداخته شود. امیرحسین بختیاري، مدیرمسؤول انتشارات ایرانشناسي درباره این کتاب گفته است: در این کتاب سعي شده 

به تمامي موضوعات مهم و بنیادي این علم از جمله آشنایي با آسمان و صور فلکي، خورشید و سیارات منظومه شمسي، ستاره ها و 
کهکشان ها و اجرام اعماق آسمان، همچنین معرفي ابزار الزم و راه هاي ارتباط با گروه هاي نجومي، آشنایي با کتاب ها و سایت هاي مرتبط 
پرداخته شود. مخاطب با مطالعه این اثر، اطالعات جامع و مورد نیاز درباره مباني علم نجوم را کسب مي کند.« او همچنین در معرفي 
برخي فصل هاي کتاب اظهار کرده است: »مشاهده نور و علم نجوم«، »آنگونه که شب آسمان را تماشا مي کنید )ابزار مناسب براي رصد 
آسمان(«، »یک زوج هماهنگ«، »کمربند سیارک ها و اجرام نزدیک زمین«، »کهکشان  ها، راه شیري و فراسوي آن«، »سفر به دوردست ها 

)اورانوس، نپتون، پلوتون(«، »حقیقت عجیب در مورد نجوم و فضا«، »غلط رایج درباره نجوم و فضا« و »آیا کسي آن بیرون هست )هوش 
فرازمیني و سیارات ستاره هاي دیگر(«، برخي از مهم ترین و جذاب ترین فصل هاي کتاب را شامل مي شوند. 

ماهمهباهمهستیم
داستان فیلم »ما همه با هم هستیم«  به کارگردانی کمال تبریزی در ژانری کمدي روایت مي شود و ماجراي 
سقوط یک هواپیما همراه با مسافراني است که رازهاي مختلفي دارند؛ راز هایي که قرار نیست تا ابد پنهان 
بمانند. این فیلم در عین حال به دلیل تعداد زیادي از بازیگران مطرح، معروف شده است. محمدرضا گلزار، مهران 
مدیري، لیال حاتمي، ویشکا آسایش، جواد عزتي، هانیه توسلي، پژمان جمشیدي، ماني حقیقي، سروش صحت، حسن 
معجوني، مهران غفوریان، نادر فالح، سیروس گرجستاني، علي شادمان و بسیاري دیگر از بازیگران در این فیلم حضور دارند .  

موسمگل
»موسمگل« یکي از آثار ایرج بسطامي است که با آهنگسازي محمدرضا 
درویشي و البته انبوهي از نوازندگان صاحب نام و صاحب سبک در دهه 70 
روانه بازار شد. از شاخص ترین این چهره ها مي توان به استاد پرویز مشکاتیان، 
انتظامي، اردشیر و اردوان و ارسالن کامکار اشاره کرد. تصنیف »گریه کن« با 

شعري از عارف قزویني را که به عنوان سرآلبومي نیز قرار گرفته بود، مي توان 
محبوب ترین قطعه آلبوم دانست. »موسم گل« و »سلسله موي دوست« دیگر 

تصانیف این اثر بودند که همگي با استقبال عمومي مواجه شدند. این آلبوم در آوازهاي 
دشتي و بیات اصفهان اجرا شده است. 

اینآوایاوست    
 چند گوش دل فرا دادن که این آواي اوست   یا نفس در سینه کشتن، کاین صـداي پاي اوسـت 
کآنچه آیـد در نـظر، تصـویري از سـیماي اوسـت   چند با فکر پریشان، خویشـتن دادن فریب   
 چـند با مي گرم بگـرفتـن که با آشفـتگي   چون ز حد بگذشت مستي، گویم این رویاي اوست 
کان سخن هاي پریشـان همـدم شـب هاي اوست   چند این فکر عبث باید تـسلي بخـش دل      
گوهر دل در کـف اش، کـاین آخـرین سوداي اوست   چـند بایستتي که در بـازار ناکـامـي نـهاد   
 چند باید خویشتن داري در این لذت که باز   یـادگـار عشـق من در سیـنه شـیـداي اوسـت 
گویم این دنیاي مسـتان، بهتـرین دنیـاي اوسـت   چـند با شـوریده بخـتي در دل میـخانه ها   
 رحیم معیني کرمانشاهي 
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وز دختر  در یک  وایت مهمانی ر ر
بعدازظهر گرم تابستانی 

است.  خانه ای که این 27 دختربچه درآن زندگی می کنند، نسبتا بزرگ با حیاط دلباز در محله 13 
آبان تهران قرار دارد. برای محل اقامت این دختران که عموما بد سرپرست هستند، تابلویی از 
بهزیستی نگذاشته اند؛ چرا که معتقدند اینجا خانه این بچه هاست و همانطور که ما برای خانه مان 
تابلویی نمی گذاریم، آنها هم نیازی به این تابلو ندارند؛ اما مردم محل خوب می دانند که این 
دختران در این خانه امانت هستند. غریبه ها اجازه ورود ندارند و دخترها هم دوست ندارند با 
بیرون ارتباط زیادی داشته باشند. از همان ابتدای ورود به محل با چند پرس و جو از 
مغازه دارها، آدرس را تایید می کنند. آرزو ضیایی، کارشناس این مرکز از سوی بهزیستی 
است که قبال در مرکزی برای پسربچه ها کار می کرده و حاال از اینکه با دختربچه ها کار 
می کند، خوشحال است. او درباره مرکز و بچه هایی که بد سرپرست هستند، می گوید: 
»چند مورد بی سرپرست هم در میان بچه ها داریم؛ اما عموما والد یا عضوی از 
خانواده را دارند که برای دیدن آنها می آیند.« او می گوید که این مرکز در 
سال  های گذشته دولتی بوده؛ اما از سال 96 با تغییراتی در شرایط و تعداد 
کودکان، خصوصی شده و حاال تحت سرپرستی و حمایت بازنشستگانی از 
پژوهشگاه صنعت نفت است و در ادامه می افزاید: »در شرایط دولتی این 
مراکز، کودکان بعد از 18 سالگی با دادن وام رها می شوند و باید به دنبال 
زندگی و کار خود بروند؛ اما در این مرکز، فارغ از تالش برای تحصیل و 
اشتغال و البته ازدواج، آنها را رها نمی کنیم و می توانند در مرکز باقی 
بمانند.« ضیایی درباره هزینه های تحصیل در طول سال و کارگاه ها و 
کالس های آموزشی تابستانی که در کنار سایر هزینه ها از سوی خیریه 
پژوهش حنان پرداخت می شود هم توضیح می دهد و می گوید: »عالوه 

معصومه اصغری     سالنی با سقفی بلند و رنگی 
و کاغذ دیواری و پرده های صورتی در همان 
لحظه ورود، تعریفی شاد از فضایی که به آن 
وارد شده ام، ارائه می کند؛ محیطی دخترانه، 
شاد و پر هیجان. به عنوان غریبه ای که به 
جمع وارد شده، نگاه ها در ابتدا سنگین 
است؛ اما وقتی مربی ها با من حرف می زنند 
و پذیرایی می کنند، لبخندها جذب می شود 
و نزدیکتر می آیند، سالم می کنند و چند 
تایی هم کنارم می نشینند. شبکه پویا روشن 
است و بچه ها با  زدن دست زیر چانه و دو زانو 
چشمشان به تلویزیون است و گاهی اطراف 
را هم نگاه می کنند؛ اما حواسشان به برنامه 
کودک است. مدرسه ها تعطیل شده و 
کالس های  بین  فاصله  در  می توانند 
تابستاني شان با خیال راحت کارتون ببینند.  

با گروه های سنی مختلف از 6 تا 16 سال و با 
لباس های مرتب، هر کدام روی مبل های راحتی 

لم داده اند  یا روی زمین نشسته اند و دورهم شوخی 
و خنده به راه انداخته اند و منتظر گروهی برای اجرای مراسم 
مولودی روز دختر و میالد حضرت فاطمه معصومه )س( هستند. 
گروه دیر کرده و بچه ها حوصله شان سر رفته است.  درهای 

اتاق ها که رو به سالن اصلی گشوده می شود، باز هستند و مشخص 
است بچه ها تخت هایشان را مرتب کرده اند. 

 سوگند با پیراهن سفید و شکوفه های صورتی، بعد از چند بار عقب و جلو رفتن، 
باالخره نزدیک می آید و سالم می کند و کنارم می نشیند. به لباس و مدل مویش 
که خیلی مرتب بافته شده اشاره می کنم و گل سرش و او با ناز می گوید: »آخه 
امروز تولدمه« بعد با صدای مربی که صدایش کرده، جستی می زند و مي رود 
طرف دیگر اتاق. بچه ها مربی را سوال پیچ کرده اند که مولودی یعنی چی؟ و مربی 

سعی می کند به زبان ساده توضیح بدهد و چند بار هم تکرار می کند: »اگر صبر 
کنید االن چند تا خانم مهربون می آیند و برایتان  اجرا می کنند و می بینید. « 
تلویزیون هنوز روشن است و بچه ها بر سر اینکه سریال پایتخت را ببینند یا 
انیمیشن »بچه رئیس« اختالف نظر دارند. نازگل، دفتر نقاشی اش را وسط سالن 
پهن کرده و دراز کشیده و دست زیر چانه زده و  با رنگ سبز در حال کشیدن درخت 

بر کالس های شنا که با هماهنگی در استخر پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود، کالس هایی 
مثل کاشی شکسته، ویترای، نقاشی، سفالگری، تئاتر، زبان انگلیسی یا کالس گیتار  متناسب 
با عالقه این دختران در تابستان یا در طول سال برگزار می کنیم. برای این کالس ها هم کارگاهی 
را در حیاط مجتمع داریم و در همین جا دختران آموزش می بینند و تاکنون با برگزاری بازارچه 
خیریه، تابلوهایشان را به فروش گذاشته اند و درآمد کسب کرده اند.« او به وضعیت تحصیلی 
این دختران اشاره می کند و می گوید: »سطح تحصیلی این دختران متعادل و شبیه به بچه های 
دیگر است و ما رضایت کامل داریم؛ اما سه نفر از آنها به دلیل شرایطی که داشته اند، دچار 
اختالل در یادگیری شده اند که به طور مجزا تحت نظر کارشناسان تحصیلی قرار گرفته اند.« 
ضیایی در عین تاکید بر سالمت این دختران به چند مورد از بیش فعالی و عدم تمرکز و 
افسردگی در میان آنها اشاره می کند و در توضیح می گوید: »تعدادی از این بچه ها به دلیل 
شرایطی که در خانواده داشته اند و اتفاقاتی که برایشان افتاده، درست یا نادرست قرص های 
افسردگی یا آرامبخش مصرف کرده اند؛ اما در زمان ورود به مرکز این قرص ها قطع شده و به 
مدت 6 ماه تحت نظر قرار گرفته اند و اگر الزم باشد، قرص ها را مصرف می کنند. در بسیاری از 
موارد این دختران اصال نیازی به قرص نداشته اند و پس از مدتی، رفتاری عادی و آرام پیدا 
کرده اند.«  او ادامه می دهد: »این دختران، استعداد و توانایی زیادی دارند، اما ارتباط با آنها 
کمی سخت است؛ چون دیرتر از سایر کودکان اعتماد می کنند و این شرایط برای آنها قابل 
درک است و ما هم اصراری به اعتماد اولیه نداریم.«  ضیایی که از این تعامل نزدیک با دختران 
خوشحال و راضی است، می گوید: »باید مدتی با این بچه ها آشنا شوید و یا ما شما را تایید 
کنیم تا ارتباط برقرار کنند. تالش ما این است که این دختران به خاطر نیازهای مالی، عاطفی 
و ترحم، به اطرافیان و افراد دیگر وابسته نشوند؛ چرا که احتمال دارد، بخصوص در سنین 
پایین، این وابستگی اتفاق بیفتد. « مصطفی فدایی، نایب رئیس هیات مدیره هفت نفره خیریه 

»پژوهش حنان« است.

 گروهی که از 25 سال قبل با ورود به حوزه توانبخشی و کمک به آسایشگاه خیریه  هاشمی نژاد 
کهریزک وارد این امر خیر شده و تا امروز این راه را با خلوص نیت و کار گروهی انجام داده اند. 
بیشتر این خیران از بازنشسته ها و شاغالن پژوهشگاه صنعت نفت هستند؛ اما از بخش های 
دیگر نفت هم افرادی بوده اند که با آنها همراه شده اند تا این دختران، شرایط راحت تری داشته 
باشند.  فدایی می گوید: »قبال در حوزه های دختران بد سرپرست و بی سرپرست، زنان 
سرپرست خانوار، پیشگیری از اعتیاد و کمک به ساخت شیرخوارگاه حضرت رقیه )س( 
فعالیت داشته اند و این همکاری با بهزیستی شهرستان ری از 25 سال قبل ادامه دارد و به 
واسطه همین همکاری، بهزیستی مسؤولیت این مرکز دختران را به آنها پیشنهاد داده است.« 
او در توضیح بیشتر به »مشعل« می گوید: »در حال حاضر یک سوم از هزینه های این مرکز، 
از محل کسر از حقوق حدود 50 بازنشسته و حدود 100 شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت و 
چند مجموعه دیگر تامین می شود و مابقی را با تالش هیات مدیره از محل کمک های مردمی 
و حتی گاه حقوق خودمان تامین می کنیم.«  فدایی ادامه می دهد: »در حال حاضر 93 دختر 
در سنین مختلف تحت پوشش خیریه »پژوهش حنان« هستند که 27 نفرشان در مرکز و 
مابقی در خانه و تحت سرپرستی یکی از اعضای خانواده یا فامیل که صالحیت دارند، آن هم 
با نظارت ما زندگی می کنند و ماهانه بین 200 تا 600 هزارتومان به آنها مستمری پرداخت 
می شود.«  به گفته نایب رئیس این خیریه، هر ماه حدود 55 میلیون تومان برای مرکز اقامتی 
»پژوهش حنان« هزینه و حدود 30 میلیون تومان هم برای پرداخت مستمری دخترانی که 
در خانه های خودشان هستند، پرداخت می شود؛ اما تامین این هزینه ها باال و پایین زیادی 

دارد و آنها به کمک های بیشتری نیازدارند.«  

او می گوید: »بسیاری از بازنشستگان و شاغالن صنعت نفت، عالقه زیادی به همکاری با 
موسساتی همانند ما دارند و در مراجعه به بهزیستی، وقتی مطلع می شوند که چنین 
مجموعه ای وجود دارد، برای همکاری ابراز تمایل می کنند، بنابراین خوب است که برنامه های 
این مجموعه به سمع و نظر سایر کارکنان و بازنشستگان هم برسد تا این خیریه بتواند دختران 
بیشتری را پوشش دهد، ما هم آمادگی ارائه گزارش و فراهم کردن زمینه بازدید از مرکز را 
داریم.«  گروه مولودی خوان باالخره از راه می رسند و چند کارتون، خوراکی، شکالت و جایزه 
برای مسابقه با خود به همراه آورده اند. جشن خیلی زود شروع می شود و بچه ها حلقه ای شاد 
دور آنها می زنند و صدای شادي شان سالن را پر می کند. خانمی که مولودی را مدیریت می کند، 
چند مسابقه گذاشته و بادکنک هایی را به دست بچه ها داده تا باد کنند. صدای تشویق بچه ها 
باال می گیرد و شکالت است که در هوا پخش می شود.  مرکز خیریه »پژوهش حنان« را ترک 
می کنیم و به زندگی خودمان برمی گردیم و خیالمان راحت است که این دختران، دورهم و 

درخانه ای که دارند، امروز شاد هستند و حتما با کمک ما، فردا هم شاد خواهند بود. 
 

Khan Academy یک وب سایت آموزشی است که ازسوی 
سلمان خان ایجاد شده است. سلمان خان، کسی است که 
شرکت خود را برای اولین بار، با ساخت یک خودآموز یوتیوب 
برای افراد خانواده، راه اندازی کرد. این شرکت اکنون رشد کرده 
و در حال حاضر ویدیوهای بسیاری در زمینه های گوناگون از 

قبیل ریاضی، شیمی، تاریخ، اقتصاد و ... در اختیار 
کاربران قرار می دهد. 

در این بازی رایگان، جدولی از اعداد به نمایش درمی آید. 
در پایین جدول، عددی به شما نشان داده می شود و باید 
دو عدد از جدول را که جمع ضرب، تفریق و یا هر کردام 
از چهار عمل اصلی خواسته شده آنها برابر عدد نشان 
داده شده است، انتخاب کنید. به طور مثال اگر عدد 1۴ 

و عالمت جمع نمایان شده، باید 7 و 7 و یا مثال 8 و 6 را انتخاب می کنید. سپس، 
این دو عدد از جدول اعداد حذف و عدد دیگری مطرح می شود. 

این اپلیکیشن یک برنامه عالی برای دانش آموزان است تا 
مهارت های ابتدایی ریاضی را تمرین کنند. همان طور که از 
اسم این نرم افزار مشخص است، این اپلیکیشن یک تخته سیاه 
در رابط کاربری خود ارائه و به کودکان کمک می کند تا تمام اصول 
ابتدایی ریاضی همچون عملیات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را به 
صورت تعاملی یاد بگیرند. این برنامه با دو روش مختلف، تمرین هایی 
ارائه می کند: حالت پاسخ دهی و حالت فلش کارت. در حالت اول کاربر 
سوال ها را جواب می دهد و از برنامه بازخورد می گیرد. در حالت دوم 
امکان پاسخگویی به صورت کالمی وجود دارد. این اپلیکیشن، کار خود 
را به صورت رایگان شروع کرد؛ اما در مراحل باالتر باید مبالغی برای آن 

پرداخت کنید. 


